
➜ UITBATER VAN JE KAMPPLAATS

		 Spreek af hoe  jullie contact houden

		 Wanneer kunnen jullie hem of haar bellen?

		 Zijn er redenen waarom jullie uitbater tijdens het kamp op jullie kampplaats moet zijn?

		 Het kan zijn dat jullie uitbater tot de risicogroep behoort. Hij of zij zal het meestal zelf wel aangeven als 
dat het geval is. Maak goede afspraken over hoe jullie contact houden.  

		 Overloop de maatregelen die jullie nemen

		 Kan de kampuitbater hulp bieden?

		 Welke maatregelen neemt de uitbater zelf al?

		 Welk materiaal voorziet de uitbater zelf? Denk aan vuilnisbakken, schoonmaakmiddel, enz. 

		 Zijn er extra voorzieningen nodig om de maatregelen haalbaar te maken? Bijvoorbeeld: op een 
tentenkamp stromend water voorzien aan de toiletten. 

		 Aankomst en vertrek: is er een wissel van groepen op dezelfde dag? Moeten jullie rekening houden met 
extra maatregelen of verplichtingen daarbij?  
Bv. vroeger vertrekken zodat er extra tijd is om het gebouw goed te reinigen, tijd om de slaapzalen te 
verluchten, extra schoonmaakwerk, enz.

➜ OUDERS (EN LEDEN)

Zorg dat zij voldoende informatie krijgen. Hoe beter je hen informeert, hoe geruster zij zullen zijn. We voorzien een 
voorbeeldbrief die je kan gebruiken om alle info in te verwerken. Je kan bijvoorbeeld ook een online infosessie 
organiseren. Vertel zeker iets over de voornaamste maatregelen tijdens het kamp via kanalen die jullie normaal 
gebruiken, zoals een kampkrantje. Overloop de volgende zaken:

		 De deelnemingsvoorwaarden voor het kamp (geen ziektesymptomen, doktersattest bij risicoprofiel)

		 Welke maatregelen zullen er op kamp zijn? Onder andere: bubbels, hygiëne, aangepaste activiteiten, enz.

		 Wat als er iemand ziek wordt op kamp? 

		 Wat moeten leden extra meenemen op kamp?

		 Hoe werkt het contactlogboek?

		 Hoe hou je ouders op de hoogte tijdens het kamp?

CHECKLIST COMMUNICATIE  
Wie contacteer je op voorhand en wat zeg je?



Deelnemingsvoorwaarden

		 Iedereen mag mee, behalve:

		 wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het 
kamp.

 ● = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

		 leden uit de risicogroep. Zij kunnen alleen deelnemen als en slechts als:

 ● ze een doktersattest kunnen voorleggen waarbij de arts deelname toelaat

 ● hun ziekte door medicatie onder controle is

		 Het is belangrijk dat ouders weten dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij hen ligt. Als ze hun kind 
meesturen, wil dat zeggen dat ze de deelnemingsvoorwaarden erkennen en respecteren. Vraag hen dus om 
eerlijk te zijn. 

		 Als iemand niet mee mag op kamp, is dat geen gemakkelijke beslissing. Toch is dat echt een 
belangrijke regel. Niet alleen wegens een mogelijke verspreiding van het coronavirus, maar ook omdat 
ziektesymptomen wijzen op een verzwakt immuunsysteem, waardoor je dus vatbaarder bent voor 
besmetting.

Maatregelen tijdens het kamp
		 Informeer ouders en leden over hoe jullie het binnenbrengen van bagage en het vertrek van de leden zullen 

organiseren. 

		 Zorg dat de leden goed op de hoogte zijn vanaf het vertrek: in welke bubbel zitten ze? Welke maatregelen 
zullen er zijn?

		 Om de ouders op de hoogte te brengen, kan je de voorbeeldbrief gebruiken die de richtlijnen samenvat of 
een digitale infoavond organiseren.

Extra mee te nemen op kamp
		 Zeker extra meenemen:

		 Mondmasker(s) 

 ● Elk lid (ouder dan 12) neemt dat best zelf mee. Overkoepelend zullen we dat 
niet kunnen aanbieden en ook voor jullie Chirogroep is dat al een hele klus. 
Vraag dus aan ouders om mondmaskers te voorzien. Dat zal niet bij iedereen 
lukken, maar ouders kunnen elkaar daar ook bij helpen.

		 We gaan zoveel mogelijk buitenspelen als het weer dat toelaat (want buitenspelen = bye 
bye virus!). Voorzie dus voldoende aangepaste kleren en schoenen.

		 Papieren zakdoeken

		 Eventueel (afhankelijk van wat jullie zelf voorzien):

		 Papieren handdoeken

		 Extra zeep (indien mogelijk: ecologische variant, zeker op tentenkamp)

		 Handgel

		 (zelf aan te vullen)

Het contactlogboek
Leg ouders uit dat jullie werken met een contactlogboek en hoe dat in zijn werk gaat. Dat 
logboek kan na jullie kamp opgevraagd worden door de contacttracers van de regering om 
zo besmettingen op te sporen. 



Communicatie tijdens het kamp
Spreek af hoe je ouders op de hoogte houdt tijdens het kamp. De vraag naar extra info zal mogelijk groot zijn. Je 
kan een dagelijkse update voorzien als je dat nodig vindt. Zorg vooral dat iedereen weet wat de afspraken zijn.

Wat bij ziekte op kamp?
Er volgt nog een uitgewerkt stappenplan voor wat je moet doen bij ziekte. Een belangrijk 
onderdeel daarvan zal zijn dat ouders hun kind komen halen. Informeer hen daarover en 
vraag dat zij (of iemand anders uit de familie) beschikbaar zijn om dat te doen indien nodig. 

Zorg dat jullie de gegevens hebben van een lokale dokter die jullie kunnen contacteren bij 
ziekte(symptomen). Informeer ook ouders daarover.



➜ DE KOOKPLOEG EN TECHNISCHE PLOEG

Natuurlijk breng je ook de kookploeg op de hoogte van de maatregelen op kamp. Bezorg hen een duidelijk 
overzicht en bespreek met hen in welke bubbel zij zullen zitten. Voor hen is het zeker belangrijk het 
contactlogboek goed in te vullen, aangezien zij regelmatig van het terrein gaan voor boodschappen of contact 
kunnen hebben met meerdere bubbels tijdens eetmomenten.

		 Is het de kookploeg die boodschappen doet of leveringen ontvangt? Maak daar een duidelijke 
taakverdeling voor zodat dat bijvoorbeeld altijd dezelfde personen zijn. 

		 Ook voor hen gelden de deelnamevoorwaarden: 

		 Ziektesymptomen in de vijf dagen voor het kamp? Dan gaan ze niet mee. 

		 Risicoprofielen of +65? Ook dan gaan ze niet mee, tenzij ze een attest van de dokter voorleggen.

		 Gaan er kinderen van de kookploeg mee? Spreek dan ook af in welke bubbel zij zullen zitten. Stel 
dat de kookploeg een aparte bubbel is, naast die van leden en leiding: blijven hun kinderen dan in de 
bubbel van de kookploeg of in de bubbel van de leden? 

		 Heb je een kookploeg die bestaat uit wisselende helpers, bijvoorbeeld mensen die enkel in het 
weekend komen versterken? Dat kan als er voor die mensen ruimte voorzien wordt binnen de bubbel 
van de rest van de kookploeg. Zo kunnen zij gewoon aansluiten bij die bubbel. Het maximumaantal van 
50 mag daarbij niet overschreden worden. 

		 Zijn er misschien kookouders die enkele taken van de leiding kunnen overnemen?  
Bv. contactoppervlakken reinigen tussendoor. 

		 Tip! Een extra ondersteunend ploegje meenemen (‘logistieke ploeg’ of ‘technische ploeg’) kan nuttig 
zijn om zulke taakjes op te nemen. Die extra mensen krijgen dan ook een plekje binnen een bubbel of 
vormen een eigen bubbel.

		 Nog meer dan anders zal de keuken nu verboden terrein zijn voor leden én leiding.

➜ HUISARTS

Het is belangrijk om op kamp een dokter (in de buurt) te hebben die jullie kunnen raadplegen als er iemand ziek 
is. Dat kan de huisarts van je thuisgemeente zijn, die je altijd kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die 
laatste kan sneller ter plaatse komen. Informeer eens bij je kampgemeente of ze een dokter kunnen aanraden, 
idealiter een die Nederlands spreekt. Nog praktischer is natuurlijk dat jullie een dokter mee hebben op kamp. Je 
hoeft zeker geen extra dokter te zoeken om mee te nemen, maar als iemand van de kook-, leidings- of technische 
ploeg dokter is, is dat mooi meegenomen.


