PLAN KAMP 2020 BUBBELS
Wat een opluchting was het toen we te horen kregen dat de kampen konden doorgaan. Maar die dag
was nog maar het begin. Kampi’s, Ciska Vanhaelen en Nicolas Depré, verzamelden meteen zoveel
mogelijk informatie via elke mogelijke weg. Samen in overleg met de groepsleiding en andere leiding
werden er beslissingen genomen over het praktische verloop van kamp . Een kamp is er, maar het zal
anders zijn dan anders. De contactgegevens van de kampi’s en groepsleiding vindt u onderaan het
document.
Er zijn enkele basis regels opgelegd door Scouts en Gidsen Vlaanderen :
➢ Elk kamp bestaat uit één of meerdere bubbels van maximaal 50 personen, inclusief leiding.
Binnen een bubbel moet er aan ‘bubble distancing’ gedaan worden. Dit betekent dat er geen
spelletjes gespeeld worden met nauw fysiek contact. Tussen de verschillende bubbels moet
er zoveel mogelijk afstand gehouden worden.
➢ Elke bubbel, ongeacht de grootte, is verplicht een contactenlogboek bij te houden. Hier
wordt er ingezet wie er in de bubbel zit en met wie hij/zij contact heeft buiten de bubbel.
➢ Om het contact buiten de bubbels zoveel mogelijk te minimaliseren, worden er geen
meerdaagse trektochten georganiseerd zoals tweedaagse.
1. ALGEMEEN VERLOOP KAMP
Leiding en fourage vertrekt 13/07/2020 op kamp in auto’s en reeds zoveel mogelijk verdeeld volgens
hun bubbels. (cfr §2) Beide groepen zijn gedurende 2 weken op kamp.
13/07/2020 Jin loopt op naar kamp en blijft er gedurende 2 weken.
16/07/2020 worden kabouters en welpen opgebracht naar kamp.
Tijdslot : 15u-16u
21/07/2020 worden de kabouters en welpen in de voormiddag opgehaald op het kampterrein.
Tijdslot : 10u-11u
21/07/2020 worden de kapoenen en (jong)givers afgezet op het kampterrein door hun ouders. Het
is de bedoeling dat alle kinderen hun tijdslot volgen zodat er optimaal kan worden georganiseerd om
zo min mogelijk te mengen.
Tijdslot (jong)givers : 13u-15u
Tijdslot kapoenen : 16u-17u
25/07/2020 worden kapoenen opgehaald door hun ouders.
Tijdslot : 15u-16u
28/07/2020 keren leiding, fourage, jin en (jong)givers terug naar huis. Hiervoor zullen er bussen
voorzien worden per bubbel.
29/07/2020 is het afwasdag. Het specifieke verloop hiervan zal nog uitgewerkt moeten worden.
Hierna vallen de kinderen niet meer onder de verantwoordelijkheid van Scouts Rode.

2. BUBBELS
Wij hebben door de gemeente Büllingen regels opgelegd gekregen waaronder ook de regel dat er
slechts 2 bubbels op het kampterrein mogen zijn. De bubbels bestaan uit maximaal 50 personen. De
bubbels gelden voor minstens 7 dagen.
bubbel 1 : fourage + kabouters-welpen-kapoenen + kakawellenleiding + jonggivers + jonggiverleiding
bubbel 2 : givers + jin + giverleiding + jinleiding
Kampvoorbereiding (7-13/07)
Reeds vanaf de kampvoorbereiding zal de leiding zich opsplitsen volgens de bubbels. Uiteraard zal er
af en toe moeten geholpen worden bij een andere bubbel, maar hiervoor zullen dan, in zoverre het
mogelijk is, de maatregelen worden gevolgd.
Week 1 kamp (13-21/07)
➢ 13-16/07
Leiding en fourage bouwen het kamp op. Hierbij wordt er opnieuw optimaal per bubbel
gewerkt.
➢ 16/07 – 21/07
Kabouters en welpen komen aan op het kamp. Zij komen nu bij in bubbel 1 : fourage,
kawellen, kakawellenleiding, jonggiverleiding. De andere bubbel wijzigt niet. Contact tussen
beide wordt zoveel mogelijk vermeden.
Week 2 kamp (21 -28/07)
➢ 21-25/07
Kapoenen komen aan op het kamp. Zij nemen de plaats van de kawellen in in bubbel 1.
Bubbel 1 bestaat nu uit de fourage, kapoenen, kapoenenleiding, jonggivers en
jonggiverleiding. Wanneer de kapoenen naar huis gaan, zal deze bubbel nog steeds gelden.
De leiding van de kawellen zal naar de andere bubbel gaan (bubbel 2) om de limiet niet te
overschrijden.
➢ 21-28/07
Jonggivers en givers komen aan op het kamp. Jonggivers gaan in bubbel 1, samen met hun
leiding, kapoenen, kapoenenleiding en fourage. Givers gaan in bubbel 2, samen met hun
leiding, jin, jinleiding en kawellenleiding.

3. ALGEMENE ORGANISATIE VOOR KAMP
1.
Mag mijn zoon/dochter mee op kamp?
Ouders dragen de verantwoordelijkheid of hun kind al dan niet meekomt op kamp.
Er zijn enkele speciale gevallen die ons door de overheid of Scouts en Gidsen
Vlaanderen opgelegd zijn, waardoor uw zoon/dochter toch niet zou mee mogen.
Als uw kind 5 dagen voor vertrek ziek is, mag hij/zij niet mee. De symptomen
variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en
ademhalingsmoeilijkheden. Wij vertrouwen dus op de eerlijkheid van elke ouder.
Als uw kind tot een van de volgende risicogroepen behoort, mag hij/zij ook niet mee,
TENZIJ toestemming met doktersattest van de arts
TENZIJ de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie
De lijst met risicogroepen voor kamp vindt u in volgende link :
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatri
e%20NL%20FINAL.pdf?fbclid=IwAR2feJgTlbda8oM6nyVqvxDzo6i8oS3Wv4l2kjhiLfm_
wuNnZghrZuNi1xM
(Indien u deze link niet kan openen, kan u terecht op de site van Scouts en Gidsen
Vlaanderen > Scouting in tijden van corona > De zomerkampen > Voor het kamp)
2.

Medische fiches
Er zal een inschrijvingsformulier online komen. Hierbij vragen wij naar de gegevens
van de kinderen en het medische fiche. Het medische fiche dient u te downloaden
als pdf, vervolgens af te drukken en in te vullen, waarna je kan inscannen en
uploaden. Indien er problemen zouden zijn, gelieve dan Ciska Vanhaelen of Nicolas
Depré te contacteren, dan zal er een alternatief aangeboden worden.
Het is belangrijk dat het medische fiche en de inschrijving volledig in orde zijn.
De uiterste datum om deze in te sturen is 0
 7/07/2020. Er zullen voldoende
herinneringen gestuurd worden, maar indien deze niet in orde is voor bovenstaande
datum, kan uw kind niet mee op kamp.
Het is ook belangrijk dat u het inschrijvingsgeld betaald heeft voor de verzekeringen.
Ook dit wordt nagekeken door ons en u wordt hiervan op de hoogte gebracht indien
nodig. Niet betaald = niet verzekerd.
De reden dat we dit jaar de medische fiches niet laten binnenbrengen, is uiteraard
om elk contact minimaal te houden.

3.

Bagage
Ook de bagage zal dit jaar niet worden afgeleverd op scouts. Deze zal dus moeten
meegenomen worden door de kinderen en ouders zelf wanneer ze naar het kamp
komen. Dit uiteraard weer om elk contact te minimaliseren.

4.

Huisbezoeken

Ook de huisbezoeken zullen dit jaar jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Uiteraard
zal er, indien gewenst, ook hier een alternatief voor geboden worden. Dit zal
variëren van tak tot tak. Indien u dus een huisbezoek wenst, gelieve de eigen
takleiding te contacteren, zij zullen dit dan verder regelen.
Voor vragen in verband met het algemene verloop van kamp, kan u steeds terecht bij
de kampi’s (Ciska Vanhaelen en Nicolas Depré). Ook zij zullen dan een online
bijeenkomst regelen.
Voor vragen in verband met scouts in het algemeen, kan u terecht bij de
groepsleiding (Tine Jamar, Fien Dewit en Anne Staelens).
5.

Vervoer naar kamp
Wegens de ongewoonlijke organisatie van het kamp, zal ook het vervoer naar kamp
anders verlopen dan normaal.
Het is afgeraden door Scouts en Gidsen Vlaanderen om als leiding van het
kampterrein naar huis te gaan vermits er dan twee grote bubbels gemengd worden
en de kans op besmetting hoger wordt. Om dit te vermijden, zijn er dus enkele
aanpassingen:
Givers fietsen dit jaar niet op naar kamp. Zij worden op 21/07/2020 afgezet op het
terrein binnen het gegeven tijdslot. (cfr §1)
Jonggivers gaan dit jaar niet met de trein en ander openbaar vervoer naar kamp. Zij
worden ook 21/07/2020 afgezet op het terrein binnen het gegeven tijdslot.
Kawellen worden op 16/07/2020 (ipv 21/07) afgezet op het terrein binnen het
gegeven tijdslot.
Voor de kapoenen verandert er echter niets. Zij worden 21/07/2020 afgezet en
worden 25/07/2020 opgehaald binnen het gegeven tijdslot.
Uiteraard wanneer u meerdere kinderen heeft in verschillende groepen, mogen zij
op hetzelfde moment afgezet/opgehaald worden.
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook verboden om te carpoolen. Wij vragen om dit
zoveel mogelijk op te volgen, tenzij er echt geen andere oplossing is. Gelieve in dat
geval wel de maatregelen opgelegd door de overheid te volgen en dus een
mondmasker te dragen vanaf +12.

6.

Aankomst op het terrein
Bij aankomst op het terrein zijn wij door Scouts en Gidsen Vlaanderen verplicht het
contact met de ouders te minimaliseren. Hierdoor zijn er dus tijdsloten opgegeven
waaraan elke ouder zich moet houden. (cfr §1)
Het is de bedoeling dat de ouders na het afzetten van hun kind meteen vertrekken.
Dit betekent dat de ouders van kakawellen niet de mogelijkheid hebben om hun kind
te installeren in de tent. Geen zorgen, de leiding staat paraat om alle traantjes weg te
werken en alle kinderen optimaal te installeren in de tenten.
Wij vragen ook uitdrukkelijk om op de parking niet te lang te blijven hangen en
praten met anderen. De maatregelen die opgelegd zijn door de overheid zullen

tijdens het contact met buitenstaanders moeten nageleefd worden. Dit betekent
indien u een vraag heeft voor de kampi, groepsleiding of een andere leiding die niet
in de bubbel van uw kind zit, dat mondmaskers en afstand verplicht zijn.
7.

Vervoer terug van kamp
Ook hier zijn door de ongewone toestanden enkele zaken veranderd.
De kawellen moeten op 21/07/2020 opgehaald worden op het terrein binnen het
gegeven tijdslot. (cfr §1)
Voor de (jong)givers en jin zijn er zoals gewoonlijk bussen geregeld. De
busmaatschappij verplicht de +12 jarigen een mondmasker te dragen. Er wordt ook
een bus per bubbel voorzien.
De kapoenen worden zoals elk jaar op 25/07/2020 opgehaald op het terrein.

8.

Aankomst op scouts
Hierover zullen nog verdere richtlijnen gegeven worden.

4. ALGEMENE ORGANISATIE OP HET KAMPTERREIN
1.

Fourage
Ook de fourageploeg werkt eraan het kamp op een zo veilig mogelijke manier door
te kunnen laten gaan. Zo worden er enkele vaste mensen aangeduid voor de
inkopen. Enkel zij komen in contact met de buitenwereld, maar steeds met een
mondmasker en handschoenen. Een goede handhygiëne is altijd essentieel als
fourage, maar dit jaar wordt hier extra aandacht aan besteed. Wanneer de
fourageploeg voor de kleine takken kookt, dragen ze steeds een mondmasker en
wassen ze de handen regelmatig. Tijdens voorbereidingswerk (zoals groenten
snijden) uit de buurt van het gasvuur, worden handschoenen gedragen. De
ingrediënten voor de oudere takken worden steeds in de vorm van op voorhand
ontsmette ‘voedselpakketten’ op een tafel (op minstens 1,5m van de fouragetent)
gelegd. Op deze manier wordt contact tussen de bubbels maximaal beperkt.
Bovendien zal aan diezelfde tafel steeds ontsmettingsgel klaar staan, zodat de
leiding/oudere takken de handen kunnen ontsmetten vooraleer ze de
‘voedselpakketten’ aanraken.

2.

Activiteiten
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft afgeraden om activiteiten te organiseren buiten
het kampterrein. Een tweedaagse mag bijvoorbeeld niet omdat je hier ergens anders
overnacht dan op je eigen kampterrein. Tweedaagse zal dit jaar dus niet doorgaan.
Dagtocht mag wel, op voorwaarde dat de leiding steeds bij zijn kinderen blijft.
Dagtocht zal dus wel doorgaan. Vergeet de stapschoenen dus niet! (Dit geldt enkel
voor jonggivers en givers)

Andere activiteiten, waarbij er contact kan zijn met anderen, worden ook afgeraden,
maar echter niet verboden. Wel moeten de maatregelen, opgelegd door de
overheid, strikt nageleefd worden.
3.

Slapen
De kinderen slapen zoals gewoonlijk in tenten. Wij hebben voldoende tenten om er
aan elke tak voldoende te geven.
Alle tenten zullen tijdens kampvoorbereiding ontsmet worden. Elke tent wordt
slechts door één tak gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kapoenen niet zullen
slapen in de tenten van de kabouters.

4.

Persoonlijke hygiëne
Persoonlijke hygiëne is het belangrijkste op kamp. Hoe gaan wij dit aanpakken?
Wij voorzien per bubbel een handenwasplaats. Hier zal zeep en water voorzien
worden door ons. De kinderen zullen enkele keren per dag verplicht worden om hun
handen te wassen, alsook voor ze gaan eten/koken en nadat ze naar de hudo gegaan
zijn. Voor de fourage wordt een afzonderlijke wasplaats voorzien.
Naast elke hudo zullen wij ook ontsmettingsalcohol voorzien. Iedereen is dus
verplicht om na het toiletbezoek, klein of groot, zijn handen te ontsmetten, zo gaan
alle bacteriën dood.
Iedereen dient wel nog steeds zijn eigen biologisch afbreekbare zeep/shampoo mee
te nemen om zich te wassen. Ook een eigen handgel is aangeraden.
!!! Wij vragen uitdrukkelijk aan alle ouders om minstens 2 mondmaskers mee te
geven indien hun kind +12 is. Deze is namelijk verplicht op de bus om naar huis te
keren. Bij voorkeur stoffen maskers.

5.

Materiaal
Tijdens de kampvoorbereiding zal de leiding het materiaal (sjortouw, balken, …)
alsook spelmateriaal (voetbal, baseball, knutselgerief, …) zoveel mogelijk verdelen
per bubbel zodat er op het kamp zelf zo min mogelijk materiaal uitgewisseld moet
worden tussen de bubbels. In het geval dat er toch materiaal uitgewisseld wordt, zal
dit ontsmet worden.

5. NOODPROCEDURE
De noodprocedure werd opgesteld door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Er wordt een quarantaine tent
voorzien waar een ziek kind met één leid(st)er van de bubbel wordt in geplaatst. Er wordt gezorgd
dat deze tent uiteraard een aangename omgeving is.
Indien het kind geen corona symptomen vertoont, worden de ouders verwittigd en gevraagd hun
kind zo snel mogelijk op te halen. Wij vragen de ouders alert te blijven.
Indien het kind corona symptomen vertoont, zal het meteen in quarantaine geplaatst worden.
Opnieuw worden de ouders gecontacteerd om hun kind te komen ophalen. De ouders gaan zo snel
mogelijk naar de huisarts voor een COVID-test.
Vanaf dit moment gelden er nieuwe regels voor de bubbel waarin de zieke zat : social distancing en
mondmaskers voor +12-jarigen zijn verplicht tot het resultaat van de test bekend is.
In noodgevallen wordt uiteraard het noodnummer gebeld of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Wanneer het resultaat negatief is, kan het kamp doorgaan als voordien, maar men blijft alert. De
zieke zelf kan pas terug op kamp als hij/zij genezen is en minstens 5 dagen geen symptomen
vertoont.
Indien het resultaat positief is, moet de hele bubbel naar huis gaan en mag deze gedurende 14 dagen
niet deelnemen aan andere activiteiten. De zieke zelf mag gedurende 7 dagen nergens aan
deelnemen en moet minstens 3 dagen geen symptomen vertonen voor hij/zij aan een nieuwe
activiteit deelneemt.
Bij ernstige gevallen (meerdere zieken, besmetting van een volledige bubbel) hebben wij
noodnummers gekregen van Scouts en Gidsen Vlaanderen om ons verder te informeren.
Indien er iemand ziek wordt na kamp, vragen wij de ouders zo snel mogelijk naar de dokter te gaan
voor een COVID-test. Indien positief, zal de dokter zelf het contact-tracingcenter contacteren en
indien nodig, zullen zij ons of het nationaal secretariaat contacteren. Vervolgens zullen wij het
contactenlogboek doorsturen. Het is dus mogelijk dat ouders tot 1 maand na het kamp een
telefoontje kunnen verwachten.

6. CONTACTGEGEVENS
Voor vragen over een tak, gelieve de eigen takleiding te contacteren. Deze nummers vindt u terug in
de wipplank.
Voor vragen in verband met scouts in het algemeen kan u de groepsleiding contacteren :
Tine Jamar

Fien Dewit

Anne Staelens

0470098691

0470591830

0474059047

Voor vragen over kamp en de richtlijnen kan u terecht bij de kampi’s :

Ciska Vanhaelen

Nicolas Depré

ciskaart@gmail.com

nicolasdepre@hotmail.com

0470259037

0489432310

