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Infobrief ouders Kamp 

Kamp KLJ Hoeleden 

 

 

Beste ouders 
 
Zoals jullie vast al hebben gehoord, de kampen mogen doorgaan!! 
 
Ondanks het positieve nieuws zal het KLJ-kamp in 2020 er anders uitzien dan we gewend 
zijn. 
 
Om de kampen zo coronaproof en verantwoord mogelijk te organiseren, heeft KLJ Nationaal 
een draaiboek voorzien. Dat draaiboek geeft ons zeer concrete richtlijnen en maatregelen 
om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden. 
 
De basismaatregelen voor de zomerkampen luiden als volgt: 

 
• Zieke deelnemers blijven thuis. 
• Gegevens bijhouden is verplicht. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en 

contactlogboek. 
• Het kamp wordt opgedeeld in bubbels van maximaal 50 deelnemers (inclusief 

leiding). Deze bubbels hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar. Mini-kampjes 
op kamp dus! 

• Wanneer er iemand ziek wordt op kamp, is er een duidelijk stappenplan voorhanden 
waarin de ouders ook een belangrijke rol spelen.  

• Handhygiëne is essentieel. 
• Contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd. 

 

 
We willen met aandrang vragen om je kind niet ziek mee te sturen op kamp. Indien je kind in 
de laatste 5 dagen voor het vertrek symptomen heeft gehad, kan het jammer genoeg niet 
mee. Je kind mee laten gaan op kamp geldt als verklaring dat het symptomenvrij is.  
 
 
 
Hieronder lijsten we even op wat je als ouder moet doen.  
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Wat moet je als ouder doen?  

1. Zoals hierboven vermeld: 

o Indien je kind ziek is of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor het kamp 

mag hij/zij niet mee op kamp. 

o Behoort uw kind tot een risicogroep, dan moet u een doktersattest kunnen 

voorleggen. Indien u geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste 

medicatie ter beschikking heeft mag hij/zij niet mee op kamp. 

 

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen 

deelnemen aan het kamp als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg 

een dokterattest kunnen voorleggen.  

 

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie 

door te geven via een medische fiche van de kampdeelnemer. 

 

TIP:  

Meet de temperatuur van uw kind de dag van vertrek zodat u zeker bent dat hij/zij niet ziek 

op kamp vertrekt.  

 

2. Bij het afzetten of ophalen van de leden werken we met een kiss & ride systeem. 

o Afzetten 

▪ Jullie respecteren de social distancing ten alle tijden en dragen een 

mondmasker. 

▪ Geef je laatste zoen/knuffel thuis of in de auto. 

▪ Blijf niet wachten totdat de bus is vertrokken. 

o Ophalen  

▪ Jullie respecteren de social distancing ten alle tijden en dragen een 

mondmasker.  

▪ Het is ook niet mogelijk om samen met je kind het kamphuis te 

ontdekken. 

▪ Vertrek zo snel mogelijk met je kind naar huis.  

▪ Blijf aan/in je auto staan/zitten totdat je kind aan de wagen is en 

vertrek direct daarna. 

3. We voorzien als KLJ handgel, zeep, mondmaskers en handschoenen. Handgel, zeep 

(buiten je eigen douchegel) en handschoenen moeten jullie niet meenemen op kamp. 

Wel vragen we om (minstens) 1 mondmasker mee te nemen en voldoende papieren 

zakdoeken. Op kamp moeten de leden normaal geen mondmasker dragen, dit is 

enkel nodig bij ziekte of indien we naar de dokter/ziekenhuis moeten.  

 
We vragen van jullie zowel begrip als vertrouwen in ons als leiding om alles in goede banen 
te leiden. 
 
Het is een stevige opdracht, maar we staan paraat en halen alles uit de kast om er een 
topkamp van te maken. 
 
Hopelijk tot op kamp 
 
Vele KLJ-groeten 
 
De leiding van KLJ Hoeleden 
 


