Alternatief kamp 2021
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Vertrek zaterdag:
Thuiskomst zaterdag:
Vertrek zondag:
Thuiskomst zondag

26 & 27 juni 2021
Hellerweg, Zieuwent
€15,9.00 uur
20.00 uur
9.00 uur
16.00 uur

Beste ouders/verzorgers,
Helaas kunnen we door de huidige coronamaatregelen ook dit jaar geen kamp organiseren. Echter
hebben wij een alternatief bedacht. Geheel volgens de maatregelen organiseren wij twee gezellige
dagen voor onze leden. Alle maatregelen die wij nemen t.a.v. de coronamaatregelen zijn te vinden op
de achterzijde van dit formulier.
 Verloop alternatief kamp
Op zaterdag 26 juni om 9 uur worden alle kinderen aan de achterkant van de Waareise verwacht op de
fiets. Per groep fietsen we naar het kampterrein. Hier verzorgen wij het middag- en avondeten. Rond
20 uur komen we terug aan de achterkant van de Waareise.
Op zondag 27 juni fietsen we om 9 uur weg vanaf de achterkant van de Waareise. Deze dag verzorgen
wij het middageten en komen de kinderen rond 16 uur weer terug aan de achterkant van de Waareise.
• Inleveren aanmeldformulier en kampgeld
Als jouw/jullie dochter/zoon mee wil op kamp moet het aanmeldformulier met jouw/jullie
handtekening samen met het kampgeld uiterlijk 9 juni a.s. bij de eigen groepsleiding ingeleverd
zijn. Dit geldt dus ook voor broertjes en zusjes: inleveren bij zijn/haar eigen leiding voor 9 juni.
 Medicijnen
Als jouw/jullie zoon/dochter medicijnen gebruikt, geef dit dan alsjeblieft aan op het
aanmeldformulier, met daarbij een duidelijke vermelding van de naam van de medicatie, de
innametijden en de hoeveelheid per inname. Graag de medicijnen duidelijk voorzien van de naam
van jouw/jullie zoon/dochter en in de originele verpakking met bijsluiter persoonlijk afgeven aan de
groepsleiding. Hiervoor is gelegenheid bij het vertrek op het sportveld. Ook ‘onschuldige’ medicijnen zoals
paracetamol en aspirine dienen bij de leiding afgegeven te worden.
 Bijzonderheden
Aanvullende opmerkingen, bv. omtrent gewoontes van jouw/jullie dochter/zoon, kunnen op het
aanmeldformulier aangegeven worden. Dit met de eigen groepsleiding persoonlijk bespreken, kan
natuurlijk ook. Als jij/jullie nog meer geïnformeerd wilt/willen worden over dit kamp neem dan ook
gerust contact met hen op.
Ondanks dat het kamp er dit jaar anders uitziet, hebben wij er ontzettend veel zin in. Wij hopen
van harte jouw/jullie zoon/dochter ook!!

Met vriendelijke groet,
Leiding & Bestuur Jong Nederland Zieuwent

Voor noodgevallen zijn wij te bereiken via telefoonnummer: 06 – 30346586 of
06-22319579

AANMELDFORMULIER
Inleveren bij eigen leiding voor 9 juni!!

Ondergetekende geeft hierbij toestemming dat zijn/haar zoon/dochter
Naam :
Adres :
E-mail:
gaat mee op alternatief kamp met Jong Nederland Zieuwent. Het verschuldigde kampgeld bedraagt €15, Alle kosten voortvloeiende uit ziekte en/of ongevallen én het zoek of defect raken van spullen tijdens het
kamp en/of de heen- en terugreis zijn voor rekening van ondergetekende.
 Met ondertekening wordt ook toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor zover
dat van belang is voor het organiseren van dit kamp. Twee maanden na dit kamp worden deze
persoonsgegevens vernietigd.


Handtekening voor akkoord

Zieuwent

2021

Handtekening ouder/verzorger

Telefoonnummer voor noodgevallen (liefst een mobielnummer)


Allergieën of medische bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden:

Naam medicatie



Wanneer in te nemen

Hoeveel en hoe in te nemen

Nog andere opmerkingen? Die kunnen hier genoteerd worden.

Alvast veel dank voor het invullen.
Wij zien uit naar jou/jullie komst!

Extra informatie t.a.v. het coronavirus en kamp
Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan én te voorkomen dat één of meerdere
deelnemers of begeleiders tijdens kamp ziek worden, gaan we op kamp in Kampbubbels. Door als
Kampbubbel op kamp te gaan en externe contacten zoveel mogelijk te beperken, houd je het virus buiten
de deur: gezond van huis en gezond weer thuis. Mocht er een besmetting plaats vinden, dan blijft het risico
van verdere besmetting beperkt tot deze bubbel.
In de bubbel
• De Kampbubbel gaat in vanaf het moment dat je als volledige groep samen bent, bijvoorbeeld bij gezamenlijk
vertrek vanuit de woonplaats of bij aankomst op het kampterrein of bij de - accommodatie.
• De bubbel heeft maximumgrootte van 30 personen.
• Iedere kampbubbel heeft een eigen toilet
Afstand houden
• Alle kinderen en jongeren in de bubbel kunnen naast elkaar spelen, zitten, enzovoorts.
• Begeleiding hoeft geen afstand te houden bij kinderen tot en met 12 jaar.
• Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot jongeren van 13 t/m 17 jaar.
• Begeleiding onderling houdt 1,5 meter afstand.
Bubble distancing
• Het contact met mensen van buiten de bubbel wordt zoveel mogelijk voorkomen en beperkt.
• Iedereen, óók kinderen tot en met 12 jaar, houdt afstand tot externen, bijvoorbeeld
instructeurs of de terreinbeheerders.
• Op een kampterrein of -accommodatie met meerdere Kampbubbels, houden de bubbels
afstand en vermijden ze onderling contact.
• Begeleiding uit verschillende bubbels die voor overleg of het uitwisselen van
materialen samen moeten komen, houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Stellen of broers/zussen die in verschillende bubbels zitten, hebben geen onderling
contact tijdens het kamp.
• Een gezamenlijke kookploeg of een materiaalteam vormt een eigen bubbel en vermijdt
contact met de andere bubbels. Bij het uitdelen van bijvoorbeeld eten of materiaal wordt
de 1,5 meter-regel in acht genomen.
• Bij activiteiten buiten het kampterrein of -accommodatie, bijvoorbeeld een speurtocht in het bos,
wordt contact met anderen gemeden.
• Te allen tijde wordt drukte vermijd.
Wat te doen bij ziekte?
Hoe goed de voorbereidingen ook zijn en hoe goed de protocollen op het kamp ook worden nageleefd, er
kan altijd iemand ziek worden. Daarvoor zijn deze volgende stappen opgesteld. Alle leiders zijn op de
hoogte van deze stappen.
Bij ziekteverschijnselen op kamp:
Wanneer een kind klachten krijgt worden de ouders/verzorgers direct ingelicht en dient hij/zij opgehaald
te worden. Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt de deelnemer door
de GGD benaderd voor bron- en contactonderzoek en geïnformeerd over wat de deelnemer en zijn/haar
omgeving moet doen. In principe hoeven niet alle deelnemers in de Kampbubbel naar huis of in
quarantaine, tenzij de GGD hier aanleiding toe ziet. Zij nemen hier in dit geval contact over op met de
organisator. Het is ook mogelijk dat de ouder/verzorger hierover contact opneemt met de organisator,
na overleg met en instructie van de GGD.
Bij klachten na kamp:
Krijgt iemand ná kamp klachten? Dan laat hij/zij zich testen. De GGD neemt contact op voor bron- en
contactonderzoek en informeert de deelnemer over wat hij/zij en zijn/haar omgeving moet doen.
Verstrek desgevraagd het aanwezigheidsregister aan de GGD zodat deelnemers en begeleiders in het
kader van bron- en contactonderzoek kunnen worden geïnformeerd.

