Versoepelingen 9 juni (bij 80% vaccinatiegraad 65+ en risicogroepen en <500 IC)
• Activiteiten met 50 personen, zowel binnen als buiten, exclusief begeleiding
• Geen leeftijdsbeperking (ook +18)
• Geen overnachtingen toegestaan
• Geen bubbelprincipe zoals op kamp => maatregelen volgen
Versoepelingen 25 juni (bij 60% vaccinatiegraad +18 en <500 IC)
• Activiteiten in bubbels van 100, exclusief begeleiding
• Overnachtingen toegestaan
• Bubbelsysteem
Versoepelingen 30 juli (bij 70% vaccinatiegraad +18 en <500 IC)
• Activiteiten in bubbels van 200, exclusief begeleiding
• Overnachtingen toegestaan
• Bubbelsysteem

BEVESTIGING VAN DEZE MAATREGELEN OP HET OC VAN 04/06

▪ Standpunt jeugdsector: Liever een vroege ‘ja’ dan een late, maar strengere ‘ja’

▪ Heel veel overleg achter de schermen: Om kampen te redden en kader te scheppen
▪ Nationale Veiligheidsraad (14/04): Kampen kunnen doorgaan onder voorwaarden!

▪ Welke gevoelens maken deze beslissing los?
o Tevredenheid over de afgelopen kampzomer 2020
o Strijdvaardigheid!

o Euforie!

slechts 0,2% besmettingsgraad

Minimaal dezelfde voorwaarden als vorige kampzomer, zelfs iets soepeler!

We kunnen opnieuw op kamp!

o Bezorgdheid?

Maatregelen zijn niet vanzelfsprekend.

▪ We staan er niet alleen voor. Samen staan we sterk!

▪ DEEL I
TOELICHTING ZOMERREGELS

▪ DEEL II
ALGEMEEN ZOMERPLAN (PRAKTISCHE VERTAALSLAG VOOR DE JEUGDSECTOR)

▪ DEEL III
TOELICHTING ONDERSTEUNINGSAANBOD KSA

▪ DEEL IV
SAMENVATTING + TIPS

▪ DEEL V
VRAAG EN ANTWOORD
OPMERKING
Focus op zomerkampen, we gaan NIET dieper in op:
KSA-activiteiten
Evenementen (fuiven, eetfestijnen… )

▪ VERTAALSLAG

De zomerregels zijn een letterlijke vertaling van het protocol en het Ministerieel Besluit;

Het zijn de minimaal te volgen regels deze zomer.
▪ Opgemaakt in overleg met:
o Ministers van Jeugd

(o.a. Benjamin Dalle)

o Virologen

(o.a. Marc Van Ranst)

o Jeugdsector

(o.a. KSA)

▪ Bekrachtigd door het Overlegcomité
▪ Van toepassing in België (Vlaanderen, Wallonië en Duitstalige gemeenschap)
▪ Verplichtend karakter

▪ LUIK I: DEELNAMEVOORWAARDEN
Wie kan (niet) mee?

▪ LUIK II: ORGANISATORISCHE
MAATREGELEN
Hoe organiseren we dat?

▪ LUIK III: HYGIËNEMAATREGELEN
Hoe garanderen we hygiëne?

▪ LUIK IV: AARD VAN DE ACTIVITEITEN
Wat kan wel (of niet)?

Uitgangspunt
Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee op kamp
PRINCIPE 1:

Wie ziek is mag niet mee op kamp, wie tot de risicogroep behoort mag onder

voorwaarden mee

▪ Ziekte?
Wie ziek is of was (symptomen in de 3 dagen voor het kamp) mag niet deelnemen

▪ Risicogroep?
Kinderen en jongeren uit risicogroep kunnen deelnemen mits:
o Toestemming van de ouders
EN/OF
o er een doktersattest is waarin dokter zegt dat deelname aan kamp toegestaan is

Besmettingsrisico

PRINCIPE 2:

Administratieve voorbereiding

▪ Elke organisatie duidt een corona-coördinator aan per aanbod/activiteit
▪ Contactlogboek (zie voorbeeld)
▪ Overzicht van alle deelnemers op de activiteit

▪ Contact met externen en de genomen maatregelen
▪ Interne maatregelen
▪ De overheid organiseert ‘coronatracing’ of ‘contactonderzoek’

Met wie is de coronapatiënt in contact geweest?
▪ We verzamelen info via de medische fiche
Voorbeeldfiche

PRINCIPE 3:

▪

We organiseren onze kampen in ‘contactbubbels’

Maximaal 50 personen per contactbubbel (let op: exclusief begeleiding)
▪

Let op: versoepeling mogelijk na het OC van 04/06 naar 100 deelnemers/bubbel

▪

Meerdere bubbels op één kampterrein mogelijk

▪

Begeleiding behoort tot de bubbel wat de maatregelen betreft, niet voor het aantal deelnemers.

▪

Binnen de bubbel:
o Moet geen social distance gegarandeerd worden

o Moet geen mondmasker gedragen worden
▪

Contact tussen de bubbels wordt zo veel mogelijk vermeden

▪

Contact met externen (buiten de bubbel) wordt zo veel mogelijk vermeden

PRINCIPE 4:

Bij vermoeden van ziekte volgen we de noodprocedure nauwkeurig op

▪ Zieke deelnemers worden in ‘isolatie’ geplaatst (
▪ Noodprocedure wordt nauwkeurig opgevolgd (

PRINCIPE 5:

aparte ruimte)
in opmaak)

We communiceren maatregelen naar alle betrokkenen (deelnemers, ouders…)

▪ Alle betrokkenen (deelnemers, ouders en omkadering) worden geïnformeerd
▪ We maken duidelijke afspraken met alle betrokkenen
▪ We maken gebruik van pictogrammen/affiches/bundels (

worden bezorgd)

PRINCIPE 6:

We passen de richtlijnen voor persoonlijke hygiëne toe

▪ Handen reinigen
o Begin en einde van de dag
o Voor en na elke maaltijd
o Voor en na elk toiletbezoek
▪ Hoesten/niezen in de elleboog
▪ Eénmalig gebruik van papieren zakdoeken (

gesloten vuilnisbakken)

▪ Mondmaskers?
Enkel voor +12-jarigen bij contact met externen (buiten de bubbel dus)

PRINCIPE 7:

We passen de richtlijnen voor hygiëne van de infrastructuur toe

▪ We reinigen de contactoppervlakken regelmatig (bv. deurklinken, kranen, schakelaars…)
▪ We verluchten de leef- en slaapruimtes zoveel mogelijk
PRINCIPE 8:

We passen de richtlijnen voor hygiëne van het materiaal toe

▪ We voorzien klein materiaal zoveel mogelijk per bubbel (bv. stiften)

▪ Gedeeld materiaal moet ontsmet worden of 3u tussen gebruik in (bv. stootkar)
▪ Bij ophaling/levering van materiaal door externen houden we rekening met algemene maatregelen
(= afstand – handen wassen – mondmasker)

PRINCIPE 9:

We organiseren activiteiten zoveel mogelijk in buitenlucht

▪ We spelen zo veel mogelijk buiten
▪ We gebruiken de buitenruimte zo optimaal mogelijk
▪ We blijven zo veel mogelijk op het kampterrein (speelterrein/speelbos in de buurt)

PRINCIPE 10:

Bij verlaten kampterrein volgen we maatregelen m.b.t. contact met externen

▪ We beperken de activiteiten buiten het kampterrein
▪ Als we het kampterrein verlaten, behouden we de bubbels (

geen externen toelaten)

▪ Bij verplaatsing met openbaar vervoer of via privébus worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften
t.a.v. passagiers en bestuurders opgevolgd

PRINCIPE 11:

Bij contact met externen passen we de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften toe

▪ Activiteiten, vorming en workshops georganiseerd door personen buiten de contactbubbel zijn mogelijk
indien nodig
▪ Bij contact met externen i.f.v. een activiteit (bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours…)

volgen we de veiligheids- en hygiënevoorschriften

PRINCIPE 12:

We organiseren evenwichtig programma met voldoende nachtrust

▪ Vermoeidheid >> Verlaagde weerstand >> Ziekte
▪ Symptomen vermoeidheid = symptomen COVID-19 (o.a. keelpijn)
▪ Bouw voldoende (nacht)rust in

▪ Praktische vertaalslag van de zomerregels
▪ Algemeen geldend voor het ganse jeugdwerk (1 basiszomerplan)
▪ Bevat tips en aanbevelingen voor organisatie zomerkamp
▪ Afgestemd met ministers, virologen en jeugdsector
▪ Van toepassing in België

▪ Wie mag nu wel (of niet) mee op kamp?
o Deelnemers die ingeschreven zijn in KSA (kampinschrijving blijft mogelijk)
o Personen uit risicogroep kunnen deelnemen mits:
✓ Toestemming van de ouders
EN/OF
✓ Geneeskundig attest met toestemming van huisarts

▪ Wie behoort tot de risicogroep?
Lijst van risicogroepen

▪ Wie moet hier beslissen?
Ouders en (bij twijfel) huisarts

▪ Wat is de taak van de corona-coördinator?
o Aanspreekpunt
o Controle maatregelen

▪ Contactlogboek: welke gegevens moet ik bijhouden en waarom is dat belangrijk?
o Een overzicht van de deelnemers per bubbel (= je aanwezigheidslijst)

o Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel
o Een duidelijk overzicht van de maatregelen
o Medische fiches

▪ Waarom houden we die gegevens bij?
Tracing door de overheid (pandemie beperken)

▪ Communicatie naar ouders?
Vraag om ziekte na het kamp te melden aan de leidingsgroep en aan de contacttracing aan te geven dat kind
had deelgenomen aan een activiteit

▪ Quarantaine voor of na het kamp?
o Niet per sé nodig, volg de samenlevingsregels
o Voor kamp: wie ziek is, kan niet mee (zie hierboven)
o Na kamp: enkel quarantaine als iemand besmet zou zijn (zie noodprocedure en contacttracing)

▪ Hoe moeten we die ‘contactbubbels’ organiseren?
▪ Als je met minder dan 50 op kamp gaat, dan behoort iedereen tot dezelfde bubbel
▪ Let op: versoepeling mogelijk na het OC van 04/06 naar 100 deelnemers/bubbel
▪ Als je met meer dan 50 leden bent, splits je op in bubbels (max. 50 leden/bubbel)
o Meerdere bubbels op één kampterrein zijn toegelaten
o Bv. splitsing +12 en -12 of per leeftijdsgroep
o Vaste begeleiding per bubbel (tellen wel niet meer mee in het maximumaantal van 50)
o Bubbelverdeling geldt voor volledig kamp
o Niemand mag deel uitmaken van meerdere bubbels
o Maak duidelijk onderscheid tussen de bubbels (afspraken)

▪ Mag er contact zijn tussen de ‘contactbubbels’ onderling?
o Contact wordt zoveel mogelijk vermeden
o Indien noodzakelijk: 1 op 1 contact (= 1 leid(st)er van Bubbel A met 1 leid(st)er van Bubbel B)
Afstand houden – handen wassen – mondmasker

▪ Is social distance belangrijk binnen de ‘contactbubbel’?
o Neen! Binnen de contactbubbel is social distancing niet noodzakelijk
o We gebruiken gezond verstand om intensief contact te vermijden waar mogelijk (zie later)
o Gebruik van mondmaskers is niet nodig in de contactbubbel

▪ Moeten ‘contactbubbels’ dan ook gescheiden slapen/eten?
o Scheiding tussen de bubbels betekent dat er te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand wordt bewaard
o In noodzaak kunnen bubbels dus in dezelfde binnenruimte zijn op hetzelfde moment
o Goede ventilatie van deze ruimte is noodzakelijk
o Afzonderlijke/gescheiden circulatiestromen
o Wel afzonderlijke slaaptenten per bubbel

▪ Exclusief begeleiding, welke consequenties heeft dit?
o In principe geldt er enkel een beperking van 50 leden per bubbel, ongeacht het aantal begeleiders.
o Let op: versoepeling mogelijk na het OC van 04/06 naar 100 deelnemers/bubbel

▪ Enkele voorbeelden
o Camion vullen
o Kookploeg
o Voorkamp

▪ Mag de kookploeg in contact komen met de ‘contactbubbels’?
o Kookploeg vormt idealiter een contactbubbel op zich (→ contact met andere bubbels vermijden)
o Als kookploeg eten opschept, dan met voorzorgsmaatregelen:
Afstand houden – handen wassen – mondmasker
✓ Suggestie: Leiding van de contactbubbel kan eten opscheppen voor leden van de bubbel

▪ Mag leiding uit verschillende ‘contactbubbels’ ’s avonds samen zitten?
o Als het niet nodig is, kan je het beter vermijden.
o Indien toch noodzakelijk:
Afstand houden – handen wassen – mondmasker
Best in openlucht

▪ Mogen we nog een bezoekdag (voor ouders/oud-leiding) organiseren?
Neen.
o Contact tussen de bubbel en externen moet zoveel mogelijk vermeden worden.
o Een bezoekdag zorgt voor veel volk van buiten de bubbel op het kampterrein
o Indien nodig kan individueel bezoek
Afstand houden – handen wassen – mondmasker (!)

▪ Hoe ziet de noodprocedure er uit?
o Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de noodprocedure

o Breng de koepel altijd op de hoogte in geval van COVID-besmetting

verhoogd risico

▪ Welk materiaal i.k.v. hygiëne moeten we voorzien?
▪ Jeugdsector werkt aan een deal met externe partner die kortingen zal voorzien op hygiënisch
materiaal
▪ Kortingen zullen volgende materialen bevatten:
o Ontsmettende zeep / handgel
o Product om contactoppervlak te reinigen
o Mondmaskers (reservestock)
Vraag deelnemers om zelf enkele mondmaskers mee te nemen
▪ Meer info volgt zodra de deal rond is

▪ Mogen personen uit verschillende bubbels hetzelfde sanitair gebruiken?
o Sanitair vs douches/wastafel

▪ Mogen we elkaar nog aanraken tijdens het spelen?
Uitgangspunt: Vermijd heel intensief fysiek contact (vooral op vlak van gezicht)
o Bv: lepel in de mond doorgeven, gezicht in bak met bloem…
o Bv: vleeshoop
o Bv: schminken
Er komt geen lijst van wat wel of niet mag (= onmogelijke opdracht)
Gebruik je gezond verstand!!

▪ Mogen we nog in een bos of op een plein buiten het kampterrein spelen?
o Als de buitenruimte van jouw kampplaats beperkt is kan het zeker
o Kies speelruimte dicht bij jouw kampterrein
o Blijf in jouw bubbel en houd afstand tot externen

▪ Mogen we nog op tocht gaan?
Ja, maar probeer contact met externen maximaal te vermijden
o Vermijd interactie met bewoners in spelvorm (bv. stadsspel, ruiltocht…)
o Meerdaagse is mogelijk
o Stop niet op drukke plaatsen

▪ Kunnen we nog uitstappen met georganiseerde activiteiten doen (bv. pretpark, speeltuin…)
Liever niet, contact tussen de bubbel en externen is moeilijk te vermijden
o Bekijk de richtlijnen die van kracht zijn bij de externe aanbieder
o Bekijk de annulatievoorwaarden van de externe aanbieder in functie van een eventuele verstrenging
van de maatregelen

▪ Mogen we nog een moment organiseren waarop bagage binnengebracht wordt?
Jazeker, probeer volgende maatregelen te nemen:
o Handen wassen – afstand houden – mondmasker
o Organiseer momenten zoveel mogelijk per bubbel (verschillende tijdsloten)
o Probeer éénrichtingsverkeer te voorzien om aan te schuiven
o Koppel geen activiteit aan het moment (ook geen bar)

▪ Kunnen we met de leiding fysiek samenkomen om voorbereidingen te treffen?
o JA, met een max. van 25 personen vanaf 8 mei (zie jeugdwerkregels)
o JA, met een max. van 50 personen vanaf 9 juni (zie jeugdwerkregels) (onder voorbehoud)
o JA, met een max. van 100 personen vanaf 26 juni (zie zomerregels) (onder voorbehoud)
o Als het kan

Handen wassen – afstand houden – mondmasker

▪ Moeten de koks een mondmasker dragen tijdens het koken?
o Mondmaskers bij koude bereidingen en intensief koken (bv. boven potten hangen)
o Niet nodig bij snijden groenten voor warme bereidingen

▪ Kunnen leden, leiding of koks later aansluiten op kamp of zelfs terugkeren?
o Dat kan, als leden meegeteld worden in een bubbel van maximum 50 en leiding/koks al bij een bubbel
hoorden
o Let op: versoepeling mogelijk na het OC van 04/06 naar 100 deelnemers/bubbel

o Beperk zoveel mogelijk het komen en gaan
o Vermelden in contactenlogboek

▪ Hoe zit het met het vervoer naar het kamp?
o Openbaar vervoer
o De NMBS
o De Lijn/TEC
o Privé busmaatschappijen?
o Carpoolen?
o Zie alle meest recente updates via: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/kampvervoer-2021

▪ Kunnen we nog een voor- of nakamp organiseren?
o Ja, maar cfr. consequenties
o Geen extra kamp

▪ Door de crisis hebben we financiële moeilijkheden om kamp te organiseren. Wat doen we?
o Tips op www.ksa.be/corona-impact
o Contacteer de koepel om probleem en oplossingen te bekijken
o Bespreek het probleem met lokale overheid (

Kan de stad of gemeente iets doen?)

o Probeer deelnamegeld niet te verhogen (of hanteer vrijblijvend solidariteitsprincipe)
o Leden met financiële moeilijkheden? (

www.ksa.be/steunfonds)

▪ Kunnen we nog op buitenlands kamp?
▪ Buitenlands kamp kan doorgaan als …

▪ Hoe kunnen we nog een alternatief uitwerken voor ons buitenlands kamp?
o Mogelijkheid om aan te sluiten bij een bestaand kamp dat je al organiseert?
o Tentenkamp op een weide in de buurt
o Inachtneming van de zomerregels en het zomerplan

▪ Digitale vormingsmomenten
▪ Helpdesk: corona@ksa.be (voor leiding, ouders en andere betrokkenen)

▪ Continu updates via www.ksa.be/corona en sociale media KSA
▪ Kampzending (algemene kampinfo + specifieke Corona-info)
▪ Brief naar ouders (via ledentijdschriften begin juni)

▪ Opmaak ondersteunende documenten (medische fiche, noodprocedure, pictogrammen…)
▪ Op poten zetten logistieke ondersteuning i.k.v. hygiëne
▪ Permanentie tijdens de zomerkampen

▪ Noodnummer (24/24 en 7/7) voor ondersteuning noodgevallen (→ 0495/16 47 46)

▪ Bestaansreden van de koepel: Groepen
ondersteunen waar nodig!
▪ Mis je iets in het aanbod? Laat het ons weten!
Via corona@ksa.be

▪ Zomerregels vormen de basis van elk kamp
heeft een verplichtend karakter
▪ Zomerplan
biedt extra toelichting, aanbevelingen en tips
▪ Hygiëne
staat centraal
▪ Contactbubbels
bieden mogelijkheden voor KSA-kamp
pas dat echt goed toe
kleinere bubbels maken blijft steeds een mogelijkheid!
▪ Social distancing
niet nodig in de contactbubbels
▪ Buiten de bubbel:
handen wassen – afstand bewaren – mondmasker
▪ Mondmaskers
niet nodig voor -12-jarigen, voor +12-jarigen bij contact met externen
▪ Administratie is extra belangrijk (i.f.v. tracing)

▪ Onduidelijkheden? Moeilijkheden?

CORONA@KSA.BE

▪ Breng volledige leidingsgroep op de hoogte
Gedeelde verantwoordelijkheid
▪ Vergelijk Zomerregels met jouw kamp
Wat moet aangepast worden?
▪ Communiceer met leden en ouders
Kamp gaat door! We gaan dit verantwoord doen!

▪ Start met de inschrijvingen
Aantal deelnemers is belangrijk voor organisatie
▪ Stel een corona-coördinator aan
Aanspreekpunt voor leden en ouders

▪ Neem contact op met je partners om te zien welke maatregelen zij nemen
Eigenaar kampterrein, (openbaar) vervoer…
▪ Lijst jouw openstaande vragen op en stuur ze naar corona@ksa.be

▪ Wees positief
We zullen er met de hele leidingsgroep voor gaan

▪ Benadruk dat je verantwoord organiseert
Er zijn richtlijnen en we leven die na

▪ Straal vertrouwen uit
Laat je niet verleiden tot ‘het is allemaal heel onduidelijk’

▪ Vertel geen halve waarheden
Weet je iets niet zeker, vraag het na alvorens definitief antwoord te geven

▪ Dek je in
o Zomerregels en Zomerplan met goedkeuring virologen en Overlegcomité
o Ondersteuning van de koepel

▪ CHAPEAU!
▪ Wij zijn er voor jullie!

▪ Vraag en Antwoord
▪ Vragen die wegens tijdsgebrek eventueel niet beantwoord kunnen
worden, zullen achteraf beantwoord worden per mail.
▪ De veel gestelde vragen worden ook gebundeld op www.ksa.be/corona
▪ Komen jouw vragen pas achteraf? Stuur ze naar corona@ksa.be

