Scouting Nederland

Online kampvuur Q&A zomerkampen
Op donderdag 11 juni was er een online kampvuur met live Q&A over de zomerkampen in
2020. Veel vragen zijn tijdens de presentatie beantwoordt. Niet allemaal, dus we hebben
ze allemaal hieronder verzameld, ontdubbeld en beantwoordt om nog even rustig terug te
kunnen lezen.

●
●
●

Bekijk de veelgestelde vragen en handige downloads op
www.wegaanopzomerkamp.nl
Bekijk hier de online presentatie en Q&A terug:
https://www.youtube.com/watch?v=_zvRrAKHrvs&t
Download de sheets van de presentatie via de volgende link:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5895-present
atie-protocol-12-en-13-avonturenzomer-2020

Afstand houden / activiteiten
Hoe ziet men het zich voor zich dat er door jeugdleden wordt gekookt, afgewassen en
schoongemaakt op 1,5 meter afstand? Of met een kookstaf in een keuken van een
clubhuis? Of kwalificeren we dit voor het gemak maar als een sport en spel activiteit?
Je kunt stellen dat koken en afwassen onder activiteiten valt. Maar daarvoor is het niet nodig dat
de hele ploeg in de keuken staan. Beperk het aantal deelnemers aan een dergelijke activiteit tot
een minimum en laat de rest iets anders doen. Kookstaf is over het algemeen 18+ en neemt 1,5
meter afstand zoveel mogelijk in acht.
Tijdens opkomsten hoef ik vanaf 1 juni geen afstand te houden van de welpen maar op
zomerkamp wel?
Op zomerkamp houd je zoveel mogelijk afstand, maar meedoen met een spel, het troosten van
een kind of naast een kind zitten met het eten is gewoon toegestaan. Op momenten dat je
afstand kan houden, doe je dat. Een zomerkamp is namelijk iets anders dan een opkomst van 2
uur. Je bent langer met elkaar weg en de hygiëne is minder goed. Zoek het dus niet onnodig op.
Ook bij opkomsten worden overigens contactspelen nog zoveel mogelijk vermeden.
Mag je incidenteel de 1,5m regel wel even los laten? Wat als verkenners ruzie maken en je
moet ingrijpen? Wat als iemand heimwee heeft en je niet eens een schouderklopje mag
geven?
Dat mag, het is inderdaad niet altijd mogelijk. Dus ja, troost een kind, plak een pleister en sus
een ruzie wanneer nodig.
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Waarom mag er wel gesport worden binnen de 1.5 m voor kinderen onder 18, maar mogen
ze vervolgens niet naast elkaar zitten. Het lijkt me dat de besmetting bij sporten eigenlijk
groter is?
Voor jongeren tot 18 jaar is er een uitzondering gemaakt voor sport en spelactiviteiten.
‘Inactiviteit’ valt daar niet onder. Je kunt een ‘anderhalve meter chill zone’ inrichten bijvoorbeeld!
De kinderen van 13 tot 18 jaar mogen samen koken. Het is voor ons niet duidelijk of ze nu
wel of niet samen in de keuken dit mogen op eten.
Het koken kun je als activiteit zien met een minimaal aantal kinderen, tijdens het eten houd je
1,5m afstand (want dat is iets ‘inactiefs’).
Hoe breed is spelactiviteiten te zien? Valt een bordspel buiten spelen ook onder
spelactiviteit en mag dus een 13+ dan wel naast elkaar zitten?
Ja dit mag, een bordspel kun je moeilijk op 1,5m afstand spelen. Maar: dáár kun je ook weer een
spel van maken! Houd dus zoveel mogelijk afstand waar dat kan.
De protocollen focussen op fysieke aspecten, en niet op de mentale gezondheid van de
deelnemers en het effect van voor een langere periode 1,5m afstand houden. Waarom is
dit niet meegenomen?
Het risico op verspreiding wordt door de overheid op dit moment op de eerste plaats gezet. De
experts onderschrijven enerzijds dat het voor jongeren moeilijk is afstand te houden, maar dat
een zomerkamp op zich een kind al ontzettend helpt op sociaal-emotioneel vlak. Het grootste
deel van de tijd, tijdens activiteiten, hoef je geen afstand te houden, en als kinderen actief vrij
spelen ook niet. Een kamp zal ze dus zeker goed doen, daar zijn alle experts van overtuigd.
Is het toegestaan om een dropping te organiseren waarbij meerdere scouts bij 1 ouder in
de auto zitten om gedropt te worden?
Voor alle leeftijden geldt: er rijdt maximaal één kind van een ander gezin met het rijdende gezin
mee. Dit gaat ook op voor droppings. Daarnaast kan een ouder niet in de bubbel komen tijdens
het kamp. Je kunt in plaats van een dropping kiezen voor een nachtspeurtocht vanaf het
kampterrein, zodat geen vervoer nodig is.
Hebben jullie ideeën voor hoe je kan eten met een grote groep 13+'ers?
Met 1,5m afstand ;) In een kring met je bord op schoot bijvoorbeeld, of pionier een dubbel zo
lange keuken of ga bij het kampvuur zitten met voldoende afstand tussen de stoelen.
Hoe zit het precies met wanneer er aan de 1,5m gehouden moet worden? Zijn er duidelijke
afbakeningen welke Scoutingactiviteiten wel 1,5m mag en welke niet?
Geen duidelijke afbakeningen, maar alle sport-, spel- en bewegingsactiviteiten vallen hieronder
en je kunt dit dus ruim zien. Bij inactiviteit (zitten, liggen, chillen, eten, niksen) houden kids 1,5
meter afstand.
Waarom maaltijden en kampvuur op afstand? = in buitenlucht
Omdat dit ‘inactief’ is. Zodra iets sport, spel of bewegen / activiteit is, is het mogelijk om de
afstandsregel niet toe te passen.
Is hoofd, schouders, knie en teen een sportactiviteit bij het kampvuur? En gelden dan
andere liedjes met beweging ook als sport?
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Over de verspreidingsrisico’s van het coronavirus bij zingen is veel onduidelijkheid. Daarom is
zingen niet toegestaan voor 13 jaar en ouder. Onder de 12 jaar mogen kinderen wel zingen.
Begeleiding mag niet (mee)zingen.
Het vervoer tijdens het kamp. Kan er een volwassenen met drie kinderen in een auto of 2
volwassenen en 2 kinderen
In de auto geldt altijd: maximaal 2 personen in totaal. Een volwassenen met 2 kinderen is de
ruimte die we met het protocol hebben opgezocht, voor als een ouder geen vervoer heeft; dan
kan er dus 1 kind van een ander gezin met een andere ouder mee rijden. Bij kinderen onder de
12 jaar kunnen er meerdere kinderen in 1 auto, omdat zij geen afstand hoeven te houden. Dat
mogen ook meerdere kinderen uit verschillende gezinnen zijn.
De basisregel in de auto is: maximaal 2 personen, tenzij mensen tot een huishouden behoren
(zie Rijksoverheid.nl), en onder de 12 geen beperkingen. Kinderen kunnen dus meerijden met
een andere ouder, bij bevers/welpen.
Vrijwilligers moeten 1,5m afstand houden van elkaar. Dit kan niet altijd, soms moet je
samen iets sjouwen, klaarzetten, koken. Hoe moeten we hiermee omgaan?
Ga hier relaxed mee om. Het is een utopie dat we tijdens kamp constant 1,5 mtr afstand houden.
In de supermarkt lukt dit ook niet altijd. Wat nodig is is nodig, maar zoek het ook niet op (ga dus
niet bewust naast elkaar zitten zonder afstand bij een kampvuur).
Wie is er verantwoordelijk als de 1,5 m af en toe niet gehandhaafd kan worden?
https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-c
ovid-19#krijg-ik-een-boete-als-deelnemer-of-bestuurder-als-iemand-geen-afstand-houdt-op-kam
p-update-10-6
Als je als begeleider de hele tijd 1,5m afstand moet houden van je medeleiding en de
jeugdleden, ben je dan wel onderdeel van de bubbel?
Ja, want je bent samen langdurig op een kamp, waarbij de hygiene niet optimaal is, je samen veel
activiteiten onderneemt, etc. Daarom is zo’n bubbel extra belangrijk: gezond van huis is gezond
weer thuis.
Als we het niet over de dagactiviteit hebben. Kan wel worden uitgelegd wat de grootste
verschillen zijn met name op 1,5m? Aangezien bij overnachtingen moet je dat meer doen
dan bij dagen achter elkaar.
Door het slapen en langer bij elkaar zijn in minder goede hygiëne. Een dagactiviteit is korter.
Bij een renspel, waarbij veel gehijgd wordt, hoeven scouts geen afstand te houden. Als ze
daarna rustig koken in hun keuken buiten moet dit wel. Hoezo? Voelt onlogisch en anders
dan bijv de opkomsten.
Je hebt kortdurend contact tijdens spel. Daarom mag sport ook (contact tijdens een spel is
kortdurend).
Stafleden moeten afstand houden, tot elkaar en leden vanaf 12 jaar. Wat betekent het
voor stafleden om altijd alert te zijn? Is het reëel om dat vol te houden. Hebben jullie daar
oplossing voor?
Ga er relaxed mee om, maar zoek het niet op. Denk na over hoe je een stoel bij het kampvuur
neer zet. Als je even te dicht bij elkaar komt in het dagelijks leven op kamp dan kan dat.
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Moet bij rustmomenten iedereen (kinderen) 1,5m uit elkaar blijven?
12- niet, 13+ wel.
Mag je tijdens het opbouwen van grote tenten binnen elkaars 1.5 meter als je mondkapjes
gebruikt?
De 1,5 meter is niet áltijd haalbaar. Dus kom in elkaars buurt als het moet. Houd afstand waar
kan. Mondkapjes zijn niet nodig.
Valt een low energy spel, van bordspel tot moordenaartje, tot 'never have i ever'etc onder
spelactiviteiten en mag dat binnen 1,5 meter met explorers?
Ja.

Waterscouting
Mogen zeilkampen doorgaan in Nederland en hoeveel jongeren mogen er op de boten
zitten en wat zijn er de regels rond?
Ja alle kampen mogen doorgaan. Tijdens sport en spelactiviteiten hoeven leden t/m 18 jaar geen
afstand te houden, ook niet op de boot.
Als watergroep met een eigen wachtschip (clubhuis op het water) mag je dit wachtschip
beschouwen als een "eigen terrein" zoals beschreven in het protocol (13 t/m 18 jaar
paragraaf 1.3 pagina 8)?
Ja.
In protocol zomerkampen voor kinderen t/m 12 jaar in 2020 staat op pagina 8: "iedereen
in de bubbel kan naast elkaar spelen, zitten, eten enzovoorts." Op pagina 13 staat:
"Begeleiding houd zo veel mogelijk 1,5m afstand". Wij gaan op kamp met 1 bubbel. Wat
moeten we aanhouden? kunnen we naast de kinderen zitten tijdens het eten?
Onder de 12 jaar wel, daarboven houd je zoveel mogelijk 1,5m afstand.
Er staat ook bij 13-18 jaar dat ze dus afstand moeten houden bij het eten, maar wel samen
mogen afwassen. Afwassen is een sportactiviteit?
Geen sportactiviteit, maar wel onderdeel van de activiteiten die bij een zomerkamp horen.
Hoe zit het met slepen? Is dit een spel, sport of bewegingsactiviteit en hoeven de leden
onderling geen afstand te houden?
Slepen kan vallen onder het vervoer vanuit een centraal punt naar je kampeerplek. Niet teveel
mensen per boot en verder 1,5 m afstand. Beperk dit zoveel mogelijk tot één reisdag, zodat je
voldoet aan de regel van een ‘staand kamp’. Ontkom je niet aan meerdere dagen varen, houdt
dan de Kampbubbel in stand op de overnachtingsplaatsen en vermijd absoluut contact met
externen. Toon hierbij schriftelijk aan dat je onderweg bent naar je ‘staande kamp’.
Wordt een wachtschip ook gezien als kampterrein?
Ja.
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hygiëne
Welk probleem wordt er opgelost met de eis dat iedere deelnemer gedurende het kamp
van zijn eigen bord/mok/bestek moet eten en drinken terwijl deze samen worden
afgewassen en samen worden bewaard? Schoon is toch schoon?
Schoon is inderdaad schoon. Het gaat er hierom dat er tijdens een maaltijd geen borden worden
uitgewisseld of uit dezelfde beker wordt gedronken die doorgegeven wordt. Bij een volgende
maaltijd, als alles schoon en afgewassen is, hoef je niet hetzelfde bord te gebruiken.
Een latrine/hudo mag niet, maar mag een plasemmer in de tent van de jongste leden wel?
Het is gevaarlijk om ze alleen over het terrein te laten lopen in de nacht
Nee dit is ook niet mogelijk. Het is belangrijk dat eventuele virusdeeltjes gelijk
weggespoeld/chemisch afgebroken worden. Een klein chemisch camping toilet is bijvoorbeeld
wel mogelijk. Sommige groepen geven als tip om een draadloze deurbel op te hangen waarmee
een leiding gewaarschuwd kan worden als een kind hulp nodig heeft ‘s nachts. Zo zijn er tal van
creatieve ideeën te bedenken.
Een volwassene reinigt zelf het sanitair na ieder douche- of toiletgebruik extra. Vraag: is
dit na elke keer van de volwassene of geldt dit ook voor elke keer als een jeugdlid de wc
heeft gebruikt?
In ieder geval bij de volwassenen, hiermee bouw je als vanzelf extra schoonmaakmomenten in,
daarom is deze regel opgenomen.
Er is sprake van eigen bord mok en bestek, mag dit ook per ploeg? En moet er 1 theedoek
per persoon per dag zijn?
Het eigen bord, mok en bestek geldt per maaltijd, dus geef geen beker door om samen uit te
drinken. Je kunt verder wisselen, iemand hoeft niet alle dagen z’n eigen bord te gebruiken.
Virusdeeltjes worden verspreid via vies servies en vieze theedoeken, dus wissel deze bij elke
ploeg na elke maaltijd.
Hoe zit het met broodmaaltijden? Mag iedereen zijn eigen brood smeren en boter halen
uit dezelfde boterkuip?
Ja dat kan. Je zit niet met je vingers in de boter.
Hoe zit het met het klaarmaken van een maaltijd? Moet dit ook op 1,5 meter of mag dat
wel dichter bij elkaar zolang je maar op 1,5 meter eet.
Zoveel mogelijk 1,5m inderdaad. Dus dichtbij smeren, veraf opeten. Kook je een maaltijd samen
buiten, dan is dat actiever en hou je zoveel mogelijk afstand maar lukt het niet dan is dat geen
probleem.
Vraag: Als bij een kleine groep, circa 6 leden en 2 begeleiders het toilet na ieder gebruik
door de leiding wordt schoongemaakt, volstaat 1 toilet dan?
Het protocol schrijft voor dat je minimaal twee toiletten hebt per Kampbubbel.
Tijdens opkomsten mag je wel eten en drinken verzorgen, maar waarom op kamp maar
door 1 leiding?
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We zeggen: zoveel mogelijk dezelfde persoon. Dit is vooral zodat die ene persoon de hygiëne in
en om de keuken goed in de gaten kan blijven houden. Moet je veel koken dan is meerdere
handen prettig en uiteraard ook gewoon mogelijk.
Wat als je een kampterrein zonder voorzieningen hebt, dus geen stromend water en geen
toiletten. Zijn dixies ok en een watertank voor water?
Dixi’s zijn OK. Stromend water is een vereiste. Een hele grote watertank, zodat je het hele kamp
niet zonder komt te zitten, is een alternatief. Het mag nooit zo zijn dat je water nodig hebt en dit
dan moet gaan halen. Je moet altijd handen kunnen wassen en schoon kunnen maken.
Borden, bestek en bekers moeten in een afgesloten ruimte staan. Wat is de meerwaarde
hiervan? Mogen leden niet meer vrijelijk over drinken beschikken?
Om te zorgen dat ze niet vies worden. Tuurlijk moet je tijdens het kamp kunnen drinken. Kijk hoe
je dat goed kan regelen.
Bevers zijn niet zo goed om op de "juiste" manier handen te wassen. Is het gebruik van
zeep en het stromend water en hun eigen manier van wassen voldoende, of moeten we er
goed op letten?
Nee, je moet er echt goed op toezien dat dit goed gebeurt. In de posterset zit een
handenwasposter die je daarbij kunt gebruiken.
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5790-poster-en-afbeeld
ingenset-richtlijnen-coronavirus-scoutinggroepen
Explorers delen een zak chips/fles cola 's avonds. Hoe gaan we hier mee om?
Zie erop toe dat hygiëne ook tijdens het eten en drinken nageleefd wordt. Denk aan kleine zakjes
chips en cola inschenken in bekers.

Slapen
Is er al met het RIVM gecommuniceerd over de 1,5 meter bij het slapen? Er zou nog
worden nagevraagd of het 1,5 meter tussen de hoofden of rondom het complete lichaam
moest zijn.
Alles in het protocol is met het RIVM afgestemd. Voor 1,5 meter afstand bij het slapen adviseert
het RIVM de afstand tussen de bedden aan te houden, aan alle kanten. Dat is belangrijk omdat
het binnen is (in tent of gebouw). Daarvoor geldt een hoger transmissierisico (verspreiding van
het virus). Er moet daarnaast voldoende ruimte om te bewegen blijven.
Is het verplicht om als leiding in aparte zalen te slapen of is op 1,5 meter ook voldoende?
Ons gebouw laat het anders niet écht toe..
Het uitgangspunt is dat begeleiders en andere betrokkenen, zoals de kookploeg, zoveel mogelijk
individueel slapen. dit kan ook in tenten buiten. Een uitzondering geldt voor maximaal 2
begeleiders (vier-ogen principe) die samen bij de jongeren of in een directe ruimte nabij de
jongeren slapen, zodat deze gedurende de nacht in geval van nood te bereiken zijn voor de
deelnemers.
Als ik de zijflappen van de grote tent niet plaats, is het dan buiten? Dit ivm regen.
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Een tent is ook een binnenlocatie. In sommige veiligheidsregio's mag een tent met 3 of 4 open
zijden ook enkel als overkapping gebruikt worden en geldt dat dit buiten is. Bij twijfel, vraag dit
na bij de verhuurder van het terrein/accommodatie. Deze persoon moet jou informeren over de
daar geldende regels.
Deur mag tijdens slapen van kids dicht? of MOET open blijven? ivm hygiëne ivm veiligheid.
Als de binnendeur open kan blijven, houdt deze dan zeker open ivm ventilatie. Een buitendeur
houdt je vanzelfsprekend dicht ivm veiligheid. Zet ook ramen op een kier als dat mogelijk is.
Ventilatie is key.
Hoe kun je in een tent 1.5 meter afstand houden?
In de tent zorg je voor 1,5 meter rondom. Als dit niet mogelijk is kun je denken aan alternatieven:
een zeil spannen of individuele tenten of meerdere ploegtenten bijvoorbeeld.
Mogen kinderen vanaf 13 jaar wel in stapelbedden (dus onder en boven) slapen?
Als deze tussenruimte 1,5m is wel! Anders helaas niet.
Zorg voor voldoende ventilatie van de slaapruimte. Is dit overdag of ook tijdens het
slapen? Moeten de tenten open staan/blijven ivm regen of kou.
Vooral tijdens het slapen!. Kijk dus hoe je dat goed en slim kan doen bij regen / kou.
Hoe is de beslissing genomen om met anderhalve meter afstand overnachtingen mogelijk
te zien (met 14 man zit je al snel op een oppervlakte van meer dan 30 meter)?
Er was in het conceptprotocol ingezet op geen afstand houden, helaas kregen we voor o.a. het
slapen geen uitzondering op de 1,5m.
Mogen er 4 scouts in een ploegtent. Waarbij de hoofden op 1,5 meter afstand hebben.
Nee, we hebben dit nog gecheckt bij het RIVM maar helaas gaat het om 1,5m rondom de
persoon en niet alleen het hoofd.
Mag je in bijvoorbeeld de eetzaal slapen als leiding zijnde en s ochtends je bed opruimen
en de ruimte door luchten voor de kinderen wakker worden?
Ja dat mag, maar maximaal 2 leiding. De andere leiding slaapt in individuele ruimtes of buiten in
tentjes.
Als je binnen de tent voor afscherming zorgt (zeil oid), is het dan mogelijk om meer
kinderen in een tent te leggen?
Je krijgt dan waarschijnlijk je ventilatie niet geregeld, dus niet. Heb je een creatieve oplossing,
dan is daar zeker iets mogelijk.
Moet een leidingkoppel dat thuis ook al in 1 bed slaapt ook 1,5m meter afstand houden
(tijdens het slapen)?
Nee, die mogen samen in een tent, net als kinderen die broertje/zusje zijn.
Bij een kamp met overnachtingen (waarbij de leiding apart moet slapen) mag geen leiding
halverwege erbij komen. Bij dagactiviteiten in dezelfde groep mag dan wel leiding
halverwege de week invliegen?
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Door het slapen ben je veel langer bij elkaar en de hygiëne en het verspreidingsrisico is heel
anders.
mag je met leiding in een grote ruimte in tentjes slapen?
Nee, want je hebt nog steeds niet voldoende ventilatie.
Onze leden hebben een beperking. maar met 2 leiding in de buurt slapen is niet veilig
genoeg voor onze leden. Mogen wij met meerdere leiding tussen de leden slapen? Met
voldoende afstand natuurlijk.
Nee dit is niet mogelijk.
Moeten de tenten ook op 1,5 meter afstand staan als je bv direct aan de flap slaapt?
Er moet 1,5m rondom ruimte zijn. Dus ja, die moeten ook op 1,5m afstand staan.
Mag je onder een zeiltje wel binnen 1,5m slapen?
Ook dan moet je 1,5m aanhouden.

Kampbubbels
Waarom wordt het besmettingsrisico op een kamp hoger ingeschat dan in de
buitenwereld? Anders zou ik voor een kamp ook twee weken in quarantaine moeten?
Omdat de hygiëne op een kamp echt anders is dan thuis. Je hebt een week (of langer) intensief
contact met gemixte huishoudens.
Als er personen zijn die op meerder kampen meewillen, waartussen 7 dagen liggen, kan
dat?
In principe is het de bedoeling om 1 kamp te doen deze zomer. Kan dit niet vanwege
leidingtekort bijvoorbeeld? Zorg er dan voor dat er minimaal 14 dagen tussen zit. Daarmee sluit
je een eventuele besmetting van het vorige kamp uit. Doe wél opnieuw de hele
gezondheidscheck.
Op kamp met 9 explorers en 5 leiding, het is misschien overkill maar wat is jullie mening?
Prima als jullie dit zo willen doen.
Wij weten nu al dat 2 man leiding op een gegeven moment weg zouden moeten...is dit dan
nood?
Als zij weggaan kunnen zij niet meer terugkomen.
Zijn er extra maatregelen nodig voor een kamp voor mensen met een beperking?
Afhankelijk wat er nodig is voor risicogroepen. Overleg met ouders en evt. huisarts. Je kunt
eventueel mailen met het team scouts met een beperking van Scouting Nederland.
Wij draaien ons kamp op ons eigen terrein, de andere speltakken draaien wel op de
vrijdagavond en zaterdag, dit is dus mogelijk als we onderling het contact vermijden?
Maar hoe regel je dit met toilet?
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Ja, wijs dan toiletten aan voor de bubbel en voor de rest.
Hoe ga je een uitje doen als je geen vervoer hebt? Verplicht lopen op 1.5 meter afstand?
Het lopen ernaartoe is onderdeel van het uitje/ de activiteit. Dus daar hoeft 1,5m niet. Fietsen
kan natuurlijk ook.
Kan leiding een dag eerder komen om op te bouwen?
Ja dat kan. Je bubbel begint dan op het moment dat de kinderen aankomen.
Wij beginnen ons kamp met de leiding i.v.m. sleep van boten en de rest van de kinderen
zou dan een dag later naar de kamplocatie komen. dit mag dan dus eigenlijk niet?
Dat mag wel, dit valt onder het vervoer naar kamp. Je bubbel begint dan op het moment dat de
kinderen aankomen.
Ik als leiding moet tussendoor werken betekent dit dat ik dan niet aanwezig kan zijn? Wij
doen dagactiviteiten. Kan leiding ook thuis slapen in geval van nood?
Nee, dat kan niet, want we werken met Kampbubbels. Deze bubbels zijn vanaf het begin van het
kamp hetzelfde en niemand kan 'in jullie bubbel komen'. De enige optie is het meegaan van de
eerste dagen van het kamp, zodat je start in de bubbel en daarna de bubbel verlaat. Je kunt dan
niet meer terug.
Vraag: iemand die later in de bubbel komt heeft andere contacten gehad, dus niet
toevoegen aan bubbel. Voorafgaand aan kamp hebben we toch hetzelfde contact met
anderen en mogen we wel de bubbel in?
Nee, dat kan niet, want we werken met Kampbubbels. Deze bubbels zijn vanaf het begin van het
kamp hetzelfde en niemand kan 'in jullie bubbel komen'. De enige optie is het meegaan van de
eerste dagen van het kamp, zodat je start in de bubbel en daarna de bubbel verlaat. Je kunt dan
niet meer terug.
Mag je wel een uitje doen als jouw groep de enige bezoeker is van die lokatie/ruimte?
Ja.
Ouderbezoek is niet toegestaan, hoe doe je zit met kinderen die eerder opgehaald
worden?
Bijvoorbeeld ouders bij de parkeerplaats laten wachten en niet in de bubbel laten komen.
Wat wordt gezien als druk en rustig? Aangezien dat voor vele verschillend gezien kan
worden.
Daar hebben we geen definitie van. Je moet drukte en contact met externen vermijden.
Zit er een maximum aan het aantal leiding dat meekan?
Nee.
Mag een kookstaf lid s'avonds naar huis om te slapen en s'morgens weer komen?
Nee dit kan niet. Tijdens het kamp weggaan is weg blijven.
Als je een heel weekend beverkamp hebt in je eigen gebouw, mogen er dan andere
speltakken opkomst draaien tijdens dat kamp?
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Ook in de huidige situatie met de opkomsten voorkom je contact tussen speltakken. Kun je dat
contact voorkomen, net als bij meerdere bubbels op een kampterrein, dan is dat geen probleem.
Als je met alle staf van een speltak + kids (1 bubbel) later nog met dezelfde stafleden
(zonder kids) en zelfde aantal staf ook nog op staf kamp wilt de week erna. Moet je dan
ook 14 dagen wachten?
Ja.
Mijn vraag is: op de site staat onder “Mogen we een kamp organiseren voor 18+?” Dat dit
niet kan. In de mail van Scouting Nederland staat dat dit wel kan. Hoe zit dat?
Dit protocol is geschreven voor jeugdleden t/m 18 jaar omdat dit algemeen is voor alle
organisaties die kinderkampen organiseren. Scouting heeft natuurlijk ook oudere jeugdleden. Zij
kunnen wel op kamp, en zij dienen zich te houden aan de maatregelen die voor 18+ gelden in de
maatschappij (zie Rijksoverheid.nl).
Wij hebben geen hek om het terrein, buitenstaanders kunnen dus over het terrein heen
lopen. Hoe kunnen we daar mee omgaan?
Is het mogelijk om signing op te hangen langs de randen? Deze buitenstaanders moeten zelf ook
1,5 meter afstand houden tot anderen. Dus als zij over het terrein lopen zouden ze genoeg
afstand moeten houden. Jullie zitten in een kampbubbel, wees niet bang om hen (op gepaste
afstand) daarop aan te spreken.
Een hike in het aangrenzende bosgebied mag. Ook wanneer dit bosgebied een strekking
heeft van zo'n 30 km?
Ja, maar slaap op het eigen terrein.
In hoeverre mag je je eigen terrein verlaten voor een spel, bijvoorbeeld naar een (rustig!)
parkje, stuk bos, oid.?
Dat mag. In het protocol wordt het afgeraden voor drukke gebieden. Vooral omdat drukte
vermeden moet worden, en je met een groep kinderen al gauw drukte veroorzaakt. Dus je kán
naar een rustig park of meertje. Maar neem je verantwoordelijkheid als groep als het druk begint
te worden.
Onze roverscouts zijn ook leiding bij de groene speltakken. Zij willen echter ook als
roverscout op kamp. Als er twee of meer weken tussen zit, mogen ze dan wel aan twee
bubbels deelnemen?
Ja, hiervoor geldt liefst 1 zomerkamp en anders minimaal 14 dagen tussentijd.
Is het mogelijk om een hike te lopen naar een ander terrein, daar te overnachten om
vervolgens de dag erna weer terug te lopen? Uiteraard zonder in contact te komen met
externe mensen
Nee, dit jaar hebben we alleen 'staande kampen', dus kampen op een vaste locatie. Een daghike
buiten het eigen terrein kan wel, maar slapen doe je in de vaste bubbel op je vaste plek.
Mag je als groep fietsend naar het kampterrein fietsen? Geldt dan de hike-regel (dus geen
afstand?)
Voor jeugddeelnemers t/m 18 jaar geldt dat dit sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zijn in het
kader van een zomerkamp, waarbij afstand houden niet nodig is.
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Zouden wij met 2 vk groepen en 1 pv groepen als bubbel gezien kunnen worden als we
met minder als 100 zijn?
Dat kan, maar zorg ervoor dat je kunt blijven toezien op het handhaven van de maatregelen. Hoe
groter de groep hoe moeilijker dit wordt. Overweeg een gesplitst kamp.
Als speltakken in beiden groepen scouts hebben,< 12 en > 12, 50/50, is het een probleem
als je de regels versoepelt voor het deel van de groep < 12?
Nee, als beide leeftijdsgroepen meedoen volgt iedereen 13+ protocol. Dit maakt het voor alle
deelnemers het duidelijkst, iedereen heeft dezelfde regels. Voor slapen zou je op kunnen
splitsen zodat <12 geen afstand tussen de bedden hoeft te houden. Doe dit dan in aparte tenten.
Dit scheelt extra tenten regelen.
Moet ik met een gemengde scouts met een beperking-groep met risicopersonen op kamp
gaan of niet. De leeftijd is 7 tot 20 jaar.
Dat ligt echt aan de risico’s. Dit is te specifiek voor ons om nu antwoord op te geven. Overleg met
de ouders, raadpleeg (via de ouders) de huisarts en overleg wat verstandig is. Het is in de basis
niet verboden.
Er wordt aangegeven op bladzijde 15 van "protocol zomerkampen voor kinderen t/m 12
jaar in 2020"" dat we openbaar vervoer zo veel mogelijk moeten mijden en indien het niet
anders kan het reizen met openbaar vervoer mag. Wij hebben gekeken naar andere
mogelijkheden zoals ouders de kinderen naar de locatie laten brengen. Dit kan niet
aangezien niet elke ouder over de tijd of het 3 van 4 vervoer beschikken. Ook hebben we
gekeken om een bus te huren. Dit kost al gauw 500 euro boven ons kamp budget. 4 van 4
Heeft scouting nederland de fondsen om geld te geven voor deze corona maatregelen?
anders zijn wij genoodzaakt om toch met het OV te gaan.
OV zo veel mogelijk mijden, maar als het niet anders kan kun je er wel gebruik van maken. Er is
vanuit Scouting Nederland geen budget om hierin bij te springen. Je kunt ook ouders vragen
waar hun voorkeur naar uitgaat: iets meer bijdragen aan een bus, of vinden zij het prima als
jullie met OV-reizen?

Mogen kinderen thuis slapen en overdag activiteiten doen?
Ja, dan volg je het vakantiedagactiviteitenprotocol voor iets leuks bij je eigen groep.
Mag je een aparte kookstaf bubbel maken die kookt voor andere kampbubbels
Ja, dat zou kunnen, de vraag is hoe handig dit kan zijn. Bedenk vooraf hoe een kookploeg,
materiaalmeesters en andere betrokkenen ingedeeld worden. Zij kunnen enkel contact hebben
met hun eigen bubbel. Als zij buiten hun bubbel
treden, bijvoorbeeld voor het uitdelen van eten of materiaal aan een andere bubbel, moet er 1,5
meter afstand in acht worden genomen. Het is dus aan te raden alles binnen de eigen
Kampbubbel te regelen. Anders moet je dus iets slims bedenken voor het ophalen van eten (op
afstand) bij de keuken, door de leiding van de andere bubbels.
Mag je zwemmen in openbare zwemplassen in de buurt? Mits het rustig is op de
betreffende plek
Ja, dat is geen probleem en dit geldt voor alle uitjes. Je doet geen uitjes naar drukke plekken waar
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je in contact kunt komen met externen. Wanneer je drukte vermijd zijn uitstapjes naar een
zwemplas of bijvoorbeeld klimbos dat je hebt gereserveerd mogelijk.
Onze groep heeft een beverkamp van 1 nachtje, telt dit mee als "een zomerkampbubbel"
waardoor we als leiding niet meer op andere kampen mogen?
Heel strikt wel. Zorg ervoor dat er 14 dagen tussen de kampen 14 dagen zit.
Kunnen welpen thuis slapen en weer terug naar het kamp komen?
In dat geval volg je het vakantiedagactiviteitprotocol. Als je dit voor een deel van de welpen doet
en de rest slaapt op kamp, kan dit niet want dan verbreek je de bubbel.
Hoeveel leiding mag er mee op kamp? is dat 1 op 5? of "zoveel mogelijk" voor het geval er
leiding uitvalt. Beide staan in het protocol.
In de verhouding leiding-jeugdleden wordt in het protocol gesproken over 1 op 5. Dit sluit min of
meer aan bij de richtlijn van Scouting Nederland in de teamprofielen en geldt dus eigenlijk altijd
al. Het gaat er hier niet om dat je precies aan die verhouding voldoet, het is een richtlijn. Het doel
daarvan is dat je verantwoord op kamp gaat, dus dat je voldoende leiding hebt om aan de
maatregelen te kunnen voldoen en goed je programma te kunnen draaien. Maak dus vooral een
inschatting of dat lukt met je team, of dat je misschien nog een paar extra handjes nodig hebt.
Als je een heel weekend beverkamp hebt in je eigen gebouw, mogen er dan andere
speltakken opkomst draaien tijdens dat kamp/weekend?
Houd afstand tot elkaar, voorkom contact tussen speltakken net als bij gewone protocol voor
opkomsten.
Protocol wijkt niet af van landelijk richtlijnen, waarom dan extra beperkingen zoals
kampbubbels, niet toestaan van uitjes? Activiteiten binnen de landelijke richtlijnen
zouden toch moeten kunnen?
Met een groep veroorzaak je vooral drukte. Als organisator van een kinderkamp (want dit geldt
voor alle kampen in NL deze zomer) neem je daarin je verantwoordelijkheid. Verder geldt op
kamp een beperkte hygiene en trek je een hele week samen op. Gezond weg is gezond weer
thuis. Daarom de bubbels, waarbij je drukte en externe contacten vermijd.
Er wordt gesproken over kampbubbels, echter zijn de regels voor een kampbubbel feitelijk
niet anders dan nu in de diverse noodverordeningen staat. Wat maakt het dan nog een
bubbel?
Goeie vraag! En dat klopt, het is niet heel anders. Wat wel heel anders is is dat je nu met een
grote groep gemixte huishoudens een hele week dicht bij elkaar bent. En ook al let je er dit jaar
extra goed op, de hygiëne is toch minder goed dan thuis. Daarom het zekere voor het onzekere.
Onder andere op dit punt hebben we de GO gekregen om tóch op kamp te kunnen.
Als je in de buurt bent van de zee, wordt dit dan gezien als zwemplas? Uiteraard drukte
vermijden.
De zwemplas is een voorbeeld: waar je ook heen gaat: vermijd drukte en blijf in je bubbel,
vermijd contact met externen. Op een zonnige dag naar zee is dus niet handig, maar ‘ s avonds
een spel op het strand kan vast en zeker.
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Kunnen we activiteiten doen met de explorers op een andere locatie
(paintball/kanovaren/boogschieten etc.)?
Ja, als daar geen of weinig externen zijn.
Waarom wordt de kampbubbel gebruikt als je toch niet naar andere kampen mag in de
zomer en het alleen voor spellen is? De belgen mogen gewoon naar meerdere kampen,
waarom is dit in nederland anders?
Ander land, andere overheid, andere experts, andere maatregelen.

Noodprocedure
Protocol zegt dat een ziek kind naar huis gaat. Logisch. Maar gisteren op onze groepsraad
kwam de vraag naar boven: Is dan gelijk het hele kamp afgelopen? Of mag het kamp dan
nog doorgaan verder?
Het kamp mag nog doorgaan en niet iedereen hoeft naar huis. Bij deze ziekteverschijnselen
wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd op de daarvoor ingerichte plaats
(bijvoorbeeld een aparte tent). Organiseer het wachten zo, dat het niet een te negatieve ervaring
is voor de deelnemer. Het kamp kan gewoon doorgaan. Indien bij de GGD blijkt dat het om een
coronabesmetting gaat wordt er waarschijnlijk bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de
GGD. Hier gaat echter ook weer tijd overheen en dan kan het kamp al afgelopen zijn. Het
aanwezigheidsregister/nachtregister is dan belangrijk om bij de hand te hebben, hierin heb je
genoteerd wie er aanwezig waren en met wie er contact is geweest buiten de bubbel. Bewaar dit
dus nog zeker vier weken na afloop van het kamp.
Hoe zit het met hooikoortsklachten? Altijd fijn in een bosrijk gebied.
Ga realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een droog en
zanderig terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. Blijf wel alert.
Meer informatie over hooikoorts en chronische neusverkoudheid vind je bij het RIVM. Laat
ouders dit vooraf aangeven op het gezondheidsformulier, zodat je als leiding weet waar je mee
te maken hebt.
Moeten de ouders schriftelijk toestemming geven als het kind binnen de doelgroep valt?
Mogen leiding uit de risicogroep dan ook mee met eigen toestemming? Of die van hun
pappie en mammie? Kan leiding uit een risicogroep mee als de huisarts daarvoor aangeeft
dat het kan.
Daar lees je alles over in hoofdstuk 1.2.3. Klachten of ziek zijn en risicogroepen.
Mogen we nou niet op kamp als je corona hebt gehad?
Daar lees je alles over in hoofdstuk 1.2.4. Controlevragen vooraf (gezondheidscheck).
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Communicatie
Lees ik het correct dat een eis is dat er dagelijks contact en evaluatie moet plaatsvinden
tussen begeleiding bij het kamp? Wat is de toegevoegde waarde hiervan en hoe ziet men
dit voor zich?
Het idee is dat er iemand buiten het kamp is, bijv. het groepsbestuur of de groepsbegeleider
waarmee er dagelijks even contact is. Bijvoorbeeld telefonisch, per app of in jullie groepsapp die
misschien al heel goed werkt voor dit doel. Kunnen ze jullie van afstand ergens mee helpen, hoe
gaat het met iedereen enzovoorts. Zo sta je er niet alleen voor.
Mag het nachtregister digitaal worden bewaard tot 4wk na het kamp of mag dit alleen op
papier?
Dit mag ook digitaal.
Mocht er tijdens kamp iemand ziekteverschijnselen krijgen, moet je dan (naast ouders, en
lokale GGD en evt kampstaf op kampterrein) ook Scouting Nederland op de hoogte
brengen?
Nee, dit hoeft niet. Neem contact op met de ouders, je bestuur en in overleg met GGD. Als je er
als groep niet uit komt, bel Scouting Nederland vooral. Een team medewerkers staat in
wisseldiensten altijd 24/7 telefonisch klaar om groepen te helpen bij noodgevallen.
Er moet een gezondheidscheck gedaan worden. Doe je de check over het lid bij de ouder of
bij het lid zelf?
Je kunt stellen dat je dit bij bevers en welpen met de ouder afstemt, en scouts en explorers met
het kind zelf. Bij twijfel altijd met de ouder checken. De gezondheidscheck wordt altijd gedaan
door de leiding, niet door het terrein/verhuurder.
Door alle protocollen zijn er veel extra kosten gemoeid met een kamp organiseren. Wat
doet Scouting Nederland om te helpen met deze extra kosten?
Er is daar niet iets extra's voor geregeld. Leg het ouders uit dat je onder deze bijzondere
omstandigheden tóch op kamp kan, maar dat daar dit keer extra kosten mee gemoeid zijn. Dan
zijn ze wellicht bereid iets extra’s te doen. Je kunt ook altijd kijken naar de mogelijkheden voor
acties, op de website van Scouting Nederland.
Moet je aangesloten zijn bij één van de organisaties om een kamp of een overnachting te
organiseren?
Nee, dat hoeft niet. Maar de zomerkampen zijn wel toegestaan op basis van dit protocol, dus
volg dit en heb een tof kamp!
Zijn wij verantwoordelijk voor het vervoer naar het kamp toe? Of is het voldoende om de
ouders te informeren over de regels?
Het is voldoende om de ouders hierover te informeren en hen op het hart te drukken dan we
samen op deze manier veilig op kamp kunnen.
De afstand naar het buitenland is 150km van je eigen woonplaats. Maar hoe zit dat voor
de afstand binnen Nederland?
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Geen beperking. Misschien is 4 uur rijden voor ouders om een kind te halen niet prettig. Daar
zou je naar kunnen kijken (want dan moet een kind in isolatie lang wachten). De 150 km voor het
buitenland is er vooral indien er in het land plotseling maatregelen aangescherpt worden. Dan
moeten ouders hun kinderen snel kunnen ophalen. In Nederland is dat makkelijker te regelen en
zul je je altijd mogen verplaatsen.

Kampeerterrein/gebouw
Wij hebben op een labelterrein geboekt, en hier staat dat er 100 man op mogen. Hoe gaat
dit in zijn werk? Worden er groepen afgebeld?
Gisteravond hebben we dit online kampvuur geoefend met de beheerders van de labelterreinen.
Zij zijn zich nu aan het beraden hoe zij jullie het beste kunnen ondersteunen om in de
kampbubbel te blijven. De terreinen nemen contact op met de groepen die nu een reservering
hebben staan hoe dat in zijn werk gaat. Dit kan per terrein verschillen.
Voor we straks met z'n allen de labelterreinen plat bellen. Is er centraal al contact
geweest met de labelterreinen welke wel en niet met deze richtlijnen verhuur aan
groepen door kunnen laten gaan? Gaan alle labelterreinen loten tussen groepen? Zo nee,
zouden labelterreinen gaten kunnen opvangen van de labelterreinen die wel moeten
loten?
Alle labelterreinen zijn geïnformeerd over het protocol en hebben hun vragen kunnen stellen. Zij
nemen zelf de beslissing over hoe zij op hun terrein de kampen het beste kunnen invullen en
nemen hierover contact op met de huurders. Alle labelterreinen zijn te vinden op
www.labelterreinen.nl en je kunt informeren of hier nog plaats is.
Valt de kookstaf ook onder de 30 personen? Als je 25 kinderen heb en daarop dus 5 leiding
zit je dus al aan de 30. Alleen deze leiding kan dan niet koken omdat zij leiding moeten
geven.
De 30 personen binnen slaat op het aantal jeugdleden excl. leiding en kookstaf.Vanaf 1 juli is dit
100 personen. En de verhouding is een richtlijn, dus hier is geen probleem.
Het schoonmaken op een labelterrein, wordt er van ons verwacht om de douches en
toiletten schoon te maken of mogen we verwachten dat de kampbeheerders dit doen?
Dit stemt de terreinbeheerder met je af.
In het protocol staat dat de huurder verantwoordelijk is voor het naleven van dit protocol.
In het huurder doc staat dat de verhuurder verantwoordelijk is?
Huurder is verantwoordelijk voor het naleven, maar de verhuurder moet zorgen dat de
omstandigheden daarvoor in orde zijn en dat de huurder het ook kán naleven. Als de verhuurder
ziet dat het herhaaldelijk niet goed gaat, moet hij ingrijpen. We hebben dit inmiddels
aangescherpt in het document voor verhuurders, zodat dit wat duidelijker is.
Wat als de verhuurder geen aansluiting heeft bij Scouting, maar al jaren zijn weiland
verhuurd voor kampen. Hoe gaat dit financieel?
Dit weiland mag je gewoon huren als je hierop dit protocol kunt naleven.
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Zijn de labelterreinen vol?
Nee, neem contact op, er is op diverse terreinen in diverse zomervakantieweken nog ruimte. De
info en contact gegevens vind je op h
 ttps://labelterreinen.scouting.nl/nl/..

Gemeenten / oVerheid
Het protocol is nog niet goedgekeurd door het OMT. Waarom dan dit protocol dan wel
gedeeld?
Het protocol is voorgelegd aan het OMT en zij hebben hierover een advies gegeven aan de
minister. De minister heeft groen licht gegeven voor de kampen. Zie daarvor ook de officiele
berichtgeving aan de tweede kamer:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10847&did=2020D
23455
Het protocol op de website beschrijft kampen tot en met 18 jaar, op de website van de
NOS staat dat het exclusief 18 jaar is. Welke leeftijdsgrens moeten we aanhouden?
Dit protocol is geldig voor jeugdleden t/m 18 jaar.
Kan het protocol nog veranderen ivm versoepelen maatregelen?
Alleen als er maatregelen voor heel Nederland versoepeld worden.
Als je van je terrein afgaat en een BOA tegenkomt is die bekend met het protocol? Kan het
zo zijn dat we gewoon een boete krijgen?
Dit is landelijk geregeld en kampen staan in de noodverordening dus de kans is klein. We
garanderen niet dat je geen boete krijgt, maar een BOA geeft altijd eerst een waarschuwing. We
adviseren in ieder geval met de gemeente contact op te nemen mocht deze waarschuwing
gegeven worden, dan kan de BOA worden geinformeerd over de toestemming voor kampen en
het protocol. Alle gemeenten hebben hierover ook een brief gehad.
Begeleiders dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) Waarom
niet?
Omdat experts vanuit het RIVM dat niet adviseren.
RIVM geeft toch juist aan dat kinderen niet verspreiden?
Bij reguliere activiteiten, waarbij kinderen elkaar kortdurend zien, zoals op school of bij een
opkomst niet. Slapen in groepen en langdurige kampen onder minder goede omstandigheden
geeft meer risico's.
Komt er een update versie van alle veranderingen?
Nee, er zijn in principe geen veranderingen, alle toelichting en nuances vind je in de FAQ.
Tenzij de overheid echt nog iets wijzigt op landelijk niveau. Als dat gebeurt zullen we voorzitters
en secretarissen zo snel mogelijk informeren per mail.
Is het toegestaan om los van dit protocol afspraken te maken met de gemeente over
afstand houden buiten bij bijv. een kampvuur zodat we het ook een beetje gezellig voor
scouts kunnen maken?
Nee, want daar krijg je geen toestemming voor omdat het in de noodverordening zo geregeld is.
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Wat zijn, naast verspreiding van het virus, consequenties vanuit de overheid als je je niet
houdt aan dit protocol? Niet dat wij wilde plannen hebben, maar je weet het niet met
BOA's.
https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-c
ovid-19#krijg-ik-een-boete-als-deelnemer-of-bestuurder-als-iemand-geen-afstand-houdt-op-kam
p-update-10-6
Onze verhuurder heeft de vraag uitstaan bij hun gemeente om zsm duidelijkheid te
krijgen of verhuur mag en zo ja in welke vorm. Kan dit ons kamp nog in de weg zitten?
Dat zou kunnen, dat hangt af van wat de gemeente zegt. Een gemeente kan op details bepaalde
eisen stellen, bijvoorbeeld als een locatie in een druk natuurgebied ligt.
Hoe werkt het voor Belgische groepen, die in NL op kamp gaan, voor contact BINNEN de
bubbel? Aangezien eventuele contactonderzoek door België gedaan wordt, volgen we dan
de Belgische regels?
Nee. Ook het Nederlandse protocol volg je, want je bent een Nederlandse groep. Volg steeds de
strengste lijn van de beide protocollen/regels; dan kom je zowel in het gastland als thuis niet
voor verrassingen te staan. Informeer over de regels in het gastland bij de verhuurder.

Op welke datum gaan de protocollen in? Mag je ook vòòr 1 juli op kamp?
Officieel op 1 juli. Je zou vóór 1 juli hiermee op kamp kunnen, het protocol sluit aan op de
huidige maatregelen. Check dit wel eerst met je gemeente.
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