
Op kamp!
Hoe houden we het veilig?



Welkom!



Enkele afspraken

• Stabiele internetverbinding: check? Anders best camera 
uitschakelen.

• Je staat automatisch op mute. Graag houden zo. 

• Schrijf in je schermnaam duidelijk: 
voornaam + naam + groep/gewest
• ‘Participants’ → zoek je eigen naam → klik op ‘more’ → ‘rename’



Vragen stellen

• Het doel is vooral informeren

• Twee vaste momenten voor vragen

• Via de chat

• We zullen nog niet op alles een antwoord hebben

• Vragen die niet aan bod komen of heel specifiek zijn voor 
jouw groep → info@chiro.be

mailto:info@chiro.be


Hoe kwam deze info tot stand?

• Advies virologen en experten

• Samenwerking met alle 
jeugdorganisaties
• Jeugdwerkregels → verplichte 

maatregelen
• Vertaald in draaiboek → ter 

ondersteuning en inspiratie



Waarover zullen we 
het hebben?

• Welke maatregelen gelden er 
nu en in juni?

• Welke maatregelen gelden er 
voor de kampen?

• Wat met 
kampvoorbereidingen?

• Tijdens het kamp

• Na het kamp

• Waar vind je meer info?



Waarover zullen we 
het NIET hebben?

• Andere Chiroactiviteiten zoals 
geldacties, fuiven, eetfestijnen, 
Chirozondagen, enz.



Wat zijn de huidige maatregelen?

• Tot en met 8 juni gelden de volgende maatregelen:
• Je kan enkel buiten afspreken

• Je komt samen met max. 25 personen 
(volgens de regels voor georganiseerde buitenactiviteiten)

• Iedereen draagt een mondmasker

• Hou je aan de hygiënemaatregelen

• Reinig materiaal voor je het doorgeeft

• Overnachtingen zijn niet toegestaan



Wat zijn de verwachte maatregelen?

• Van 9 juni tot en met 24 juni gelden de volgende 
maatregelen:
• Je komt samen met max. 50 personen

• Iedereen draagt een mondmasker

• Hou je aan de hygiënemaatregelen

• Reinig materiaal voor je het doorgeeft

• Overnachtingen zijn niet toegestaan



De maatregelen
= ‘jeugdwerkregels’



Samen 
kunnen 
we dit!



1. Wie ziek is, mag niet 
mee op kamp

• Ziektesymptomen drie dagen voor 

de start van het kamp

= hoesten, keelpijn, verstopte neus, 

koorts, diarree, moeilijk ademen

→ Ook leiding en kookploeg

• Samenwonend met een besmet 

persoon



1. Wie ziek is, mag niet 
mee op kamp

• Risicogroep of ziek? Mag enkel 
mee als:
• Onder controle door medicatie 

bv. bij astma

• Ouders schatten het veilig in

• Ouders zijn 
verantwoordelijk om hun kind 
gezond mee te sturen



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels

• We kunnen dit jaar opnieuw niet 
zomaar met z’n allen door elkaar 
spelen, eten, slapen

• Je maakt bubbels met leden en 
leiding

• Leiding telt niet mee in 
maximumaantal per bubbel, maar zit 
wel mee in de bubbel



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels

• Bubbel?
• Max. 50/100/200 leden
• Leiding, kookploeg en iedereen anders die 

mee op kamp gaat, zit niet in dit aantal 
inbegrepen, maar zij behoren wel tot een 
bubbel

• Geen totaalmaximum aantal bubbels
• Bubbels fysiek gescheiden en hebben dus 

geen contact met elkaar

• Binnen de bubbel:
• Geen 1,5 m afstand of mondmaskers nodig
• Wel regelmatig handen wassen
• Spelen met intensief contact vermijden



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels

• Leidingsploeg: in bubbel bij hun leden

• Kookploeg: aparte bubbel of bij leden

• Logistieke ploeg: aparte bubbel met 
kookploeg of bij leden

• VB: ‘kiest’ een bubbel

• Leden



2. Kamp wordt opgedeeld in bubbels

• Wat met die aantallen?
• We kunnen zeker met 50 in een bubbel
• Als de cijfers het toelaten, kunnen er grotere bubbels gemaakt worden

• Na 25 juni: 100 leden 
• 60% van +18 is gevaccineerd

• <500 bedden bezet op intensieve zorgen

• Na 30 juli: 200 leden, begeleiding niet meegeteld
• 70% van +18 is gevaccineerd

• <500 bedden bezet op intensieve zorgen

• Belangrijk: je bent niet verplicht om je bubbel te vergroten naar 
100 of 200 deelnemers. Bij een besmetting moeten er meer mensen in 
quarantaine als je in grotere bubbels werkt. Denk hier goed over na en 
bespreek het met je leidingsploeg.



2. Kamp wordt opgedeeld in bubbels

• Later aansluiten mag

• Over en weer gaan mag
• Als je geen ziektesymptomen hebt

• Vermijd contact met externen

• Enkel externe contacten als het noodzakelijk is
• Bv. vaccinatie, herexamen, doktersafspraak

• 1 jeugdaanbod per week 



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels - terrein

Elke bubbel heeft:

• Eigen slaapzalen of tenten

• Eigen speelruimte

• Een speel- en schuilplaats bij 
regenweer/hitte



2. Kamp wordt opgedeeld 
in bubbels - terrein

Elke bubbel heeft:

• Eigen eetruimte

• Eigen sanitair en wasplaatsen

• Eigen materiaal- en EHBO-koffer



3. Gegevens 
verzamelen

1. Medische fiches

2. Duidelijke aanwezigheidslijst
met contactgegevens

3. Contactlogboek

4. Coronacoördinator (nieuw)



3. Gegevens 
verzamelen

Contactlogboek:

• Wie zit in welke bubbel?

• Welke maatregelen?

• Noteer elk extern contact

→ Sjabloon op de website



4. Wat als iemand ziek 
wordt op kamp?

• Stappenplan (volgt nog)

• Quarantaineruimte

• Ophalen zieke deelnemer

• Veilige sfeer creëren

• Drie dagen symptoomvrij en 
coronatest door dokter = 
terugkeren mogelijk



5. Hygiëne (duh!)

• Iedereen verzorgt hun persoonlijke 
hygiëne (basisregels die we al 
kenden)

• Voorzorgsmaatregelen gelden buiten 
bubbel

• Extra zorgen voor ventilatie en 
verluchting



5. Hygiëne (duh!)

• Materiaal: blijft binnen de 
bubbels
• Minstens 3 uur laten rusten of goed 

reinigen

• Contactoppervlakken reinigen

• Verluchten van ruimtes



6. Pas spelen en 
activiteiten aan

• Buitenlucht

• Geen externen op je kampterrein

• Spelen met intensief contact 
vermijden

• Massamomenten vermijden

• Zorg voor voldoende rust



6. Pas spelen en activiteiten aan

• Kampterrein verlaten mag
• Samenlevingsregels altijd volgen 

• Altijd een meerderjarige begeleider mee

• Vermijd contact met externen (bv. naar het bos i.p.v. naar de stad)

• Meerdaagses mogen doorgaan
• Je volgt alle maatregelen die je op je kampterrein ook volgt

• Leg op voorhand slaapplaats vast

• Kies een locatie waar je weinig externen tegenkomt 
(bv. geen camping)



Zorg goed 
voor elkaar

Zorg goed 
voor elkaar!



Vragen over 
die algemene 
principes?



Kampvoorbereidingen
Wat komt er allemaal (extra) bij kijken?



Informeer de 
leidingsploeg

• Maatregelen

• Voorbereidingen

→ Een uitgebreide checklist van 
wat je met de leidingsploeg 
bespreekt: chiro.be/corona

http://www.chiro.be/corona


Communicatie

1. Ouders en leden

2. Kookploeg

3. Uitbater van jullie kampterrein

4. De gemeente waar je op kamp 
gaat

→ Wat zeg je tegen wie? Er staat 
een uitgebreide checklist op 
chiro.be/corona.

http://www.chiro.be/corona


Administratie en 
inschrijvingen

• Volledige aanwezigheidslijst met 
contactgegevens

• Medische fiches

• Inschrijvingsgeld

→ Hoe kampinschrijvingen 
organiseren? 
chiro.be/coronakampinschrijvingen



Voorbereidingen 
met de leiding

• Voorbereidingen: 
• Vanaf 9 juni met 50, met 

mondmasker en afstand!

• Vanaf 25 juni met 100

• Materiaal ophalen: 
voorzorgsmaatregelen

• Leiding ziek? Voorzie back-up.



Vervoer

• Maatregelen samenleving

• Openbaar vervoer: je 
reserveert best

• Privébus: neem contact op om 
maatregelen te overlopen

• Buitenlucht is het beste

• Met de auto

• Spreiding bubbels



Tijdens het kamp



Leidingsploeg

• Leiding zit met hun leden in 
een bubbel
• Geen contact tussen bubbels

• Tijdens leidingsvergadering: 
voorzorgsmaatregelen

• Maak op voorhand duidelijke 
afspraken



Koken en eten

• Eetmomenten: binnen 
bubbels
• Eigen eetruimte

• In shiften

• Voldoende afstand tussen bubbels

• Bespreek het met je kookploeg



Hulp of advies 
nodig? 

Vragen → bel de bivakpermanentie: 
03-321 07 95

• Altijd bereikbaar

• Voor 10 en na 17 uur: voicemail 
inspreken (met je naam, Chirogroep en 
gsm-nummer), dan bellen we je terug



Na het kamp



Contactlogboek

• Bewaar dat minstens 1 maand
• Spreek af waar en bij wie



Ouders informeren

• Afhalen van leden en bagage

• Bedank de ouders

• Informeer ouders als er na afloop 
van het kamp iemand ziek blijkt 
te zijn



Waar vind je alle 
informatie?

• chiro.be/corona
• Zomerplan

• Downloadbaar materiaal:
• Checklists

• Contactlogboek

• Voorbeeldbrief ouders



Iedereen Mee Op Kamp

• Zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
een leuke zomer bieden

• Plekje vrij in je bubbel?

• Check: chiro.be/iedereenmee



Hulp nodig?

• Verduidelijkingsvragen over de 

maatregelen?

• Specifieke ondersteuningsvragen voor 

jouw Chirogroep?

• We zijn er voor jullie!

• Mail naar info@chiro.be

of bel 03-231 07 95

mailto:info@chiro.be


Vragen?


