Summer Camps 2020, nu al om nooit te vergeten!
Wij kunnen de zomerkampen van 2020 onder de strikte voorwaarden organiseren. Zomerkamp
aanbieders, sportorganisaties en buitensportaanbieders zijn aan de slag gegaan om het protocol
zomerkampen uit te werken. Summer Camps Holland heeft de protocollen uitgewerkt voor haar eigen
organisatie. Wij werken in al onze protocollen in basis vanuit onze eigen branche organisatie
HISWARECRON buitensport-zomerkamp protocollen. Daarnaast hebben wij ook gekeken naar de
protocollen vanuit het steunpunt kindervakanties en de sport van het NOC-NSF.

Onverwachte verruiming vanaf 1 juli!
Na de persconferentie van 24 juni jongstleden zijn de verruimingen groter dan ons Corona protocol
voorschrijft. Daar zijn wij ontzettend blij mee en is het mogelijk de zomerkampen ook tot en met 18
jaar zonder 1,5 meter onderling te organiseren. Dat maakt het voor alle Summer Camps deelnemers
en Crew een stuk leuker en makkelijker. Voor Summer Camps zijn de belangrijkste verruimingen:
- De 13+ kampen hoeven onderling geen 1,5 meter te houden.
Dat geeft meer vrijheid in het kampleven, eten, overnachten, vervoer en uitstapjes.
- Crew behoud wel de 1,5 meter ten opzichte van elkaar en alle Summer Camps deelnemers.
Onderstaand protocol (uitgewerkt begin juni) blijft de onderlegger voor onze Summer Camps waarop
we kunnen terugvallen indien er alsnog een verscherping komt in de noodverordening van de
overheid en er weer meer beperkingen komen. Alle afspraken met betrekking tot gebruik sanitair,
terrein/accommodatie en aankomst en vertrek van deelnemers blijven verder gehandhaafd zoals in
ons protocol omschreven.
Uitgangspunt:
We doen er alles aan om ook deze zomer de kinderen en jeugd een onvergetelijke vakantie te bieden
binnen de mogelijkheden die er in deze bijzondere tijden zijn. De uitgangspunten zijn de verruimingen
die vanaf 1 juli zijn aangekondigd door de overheid zoals o.a. het gebruik van gezamenlijk sanitaire
ruimtes en verruiming van de samenscholing. Maar zoals ook de regering aangeeft alleen indien de
positieve ontwikkelingen van dit moment stand houden. Met dit protocol willen we zorgen voor een
veilig en verantwoord georganiseerd zomerkamp met als kernpunt dat de gezondheid van iedere
deelnemer en begeleid(st)er gewaarborgd is.
Dat houdt kort gezegd in:
Bij de kampen tot 13 jaar is de 1,5 meter onderling niet van toepassing alleen tot de crew. Hier
hanteren we de algemeen geldende hygiëne maatregelen.
Bij de kampen vanaf 13 jaar is de 1,5 meter onderling wel van toepassing. Naast de hygiëne
maatregelen organiseren wij de activiteiten, programma’s en overnachting vanuit de 1,5 meter regel.
Alleen bij buitensport activiteiten is is de 1,5 meter voor deze groep onderling los gelaten en dient de
1,5 meter tussen deelnemer en Summer Camps-crew gehandhaafd te blijven.
De kampbubbel
Een veelgehoorde term is “de kampbubbel”. Ook Summer Camps Holland gaat zoveel als mogelijk is
werken in de kampbubbel. Dat betekent dat de deelnemers op het kamp bij elkaar blijven op een
afgebakend terrein Bij externe uitstapjes als groepje bij elkaar blijven en dat we nabijheid en contacten
met anderen buiten het kamp vermijden.

1. Terrein/accommodatie van het zomerkamp
Op het terrein van Markant Outdoorcentrum vinden de meeste kampen plaats en is het terrein
Corona proof ingericht. Dit ook met het oog op andere bezoekers van de locatie. De Ardennen locatie
van Mountain Network en van Zeilschool Neptunes werken vanuit dezelfde hierna genoemde
uitgangspunten.


Op alle delen van het terrein wordt door volwassenen onderling en tussen jeugd en
volwassenen 1,5 meter afstand gehouden. Uitzondering hierop zijn noodsituaties
wanneer de veiligheid van mensen in het geding is.



Er is een looproute uitgezet op het terrein om het bewegen van de deelnemers en
medewerkers te controleren.



Summer Camps zorgt op het kampterrein en bij voorzieningen voor voldoende handwas voorzieningen en desinfectiemiddelen.



Het Summer Camps Terrein in Braamt wordt zichtbaar gescheiden van de rest van het
terrein zodat andere gasten op het outdoor centrum niet de Summer Camps bubbel kunnen
verstoren. Dit wordt eveneens met banners duidelijk gemaakt.



Het Summer Camps terrein in België / Dinant is een apart gedeelte van de camping waar
geen andere gasten komen. Die de Summer Camps groep kunnen verstoren.



Het Summer Camps terrein Bij de zeilschool in Idskenhuizen is eveneens een afgesloten
geheel waar de zeilschool met alle deelnemers een eigen groep vormt.

2. Aankomst en vertrek van de deelnemers
Afscheid nemen bij een kamp is voor ouders en kinderen een belangrijk moment. Ouders moeten zich
daarop voorbereiden samen met het kind voorafgaand aan het kamp en dat het duidelijk is dat het
niet gaat zoals we gewend zijn! Geen centrale ontvangst, geen apart knuffelmoment of ouder –puber
gedag, geen rondleiding voor de ouders en andere ontvangst en ophaal organisatie.
•

De Summer Camps Deelnemers van het kamp worden geacht 24 uur voorafgaand aan het kamp
een vragenlijst (checkformulier) ontkennend ingevuld te hebben.

•

Hiervoor is een online invulformulier beschikbaar die ouder en/of deelnemer 24 uur
voorafgaand aan het kamp ingevuld dient te hebben. Summer Camps checkt deze lijsten
en archiveert die bij aanvang van de kampweek.

•

We stellen op voorhand een drop-off point (kiss & ride zone) in.
Bij het oprijden van het terrein wordt duidelijk gemaakt (door Summer Camps crew) waar
u heen moet rijden en wordt duidelijk aangegeven waar het Drop – off point is.

•

Indien noodzakelijk werken we met aankomst en vertrek tijdssloten om te voorkomen dat er
lange wachttijden (in de auto) plaats vinden. Per mail wordt 3 dagen voorafgaand aan het kamp
het tijdslot bekend gemaakt.

•

Er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassen instructeurs/medewerkers
en kinderen en jongeren.

•

De deelnemers vanaf 13 jaar worden afgezet met de auto, en nemen zelf hun bagage
mee en ouders/verzorgers blijven in de auto zitten. De laatste bijzonderheden kunnen
desgewenst dan nog worden doorgegeven.

•

De ouders van de kinderen tot 12 jaar mogen hun kinderen met bagage begeleiden naar
de accommodatie waarna direct afscheid genomen wordt en de ouder het terrein verlaat cq.
terug naar de auto gaat.

•

Indien het noodzakelijk is, ivm het aantal inschrijvingen, dan verzoeken wij vooraf u te
houden aan een tijdslot waarin u bent ingedeeld om het kind te brengen.

•

Normaal kan Summer Camps deelnemers (die wat ouder zijn) ophalen van het station.
Wij mogen nu niet zelf personenvervoer uitvoeren waardoor deze optie vrijwel komt te
vervallen. Neem bij vragen hierover contact met ons op voor alternatieve oplossingen.

•

Ouders/verzorgers die kinderen afzetten bij het treinstation in Rotterdam worden
ontvangen door een crewlid van de Ardennen kampen. Ouders blijven bij het afzetten /
afscheid op 1,5 meter afstand.

3.

Communicatie tussen Summer Camps Holland – Ouders en kind.

Voorafgaand aan het zomerkamp dient Summer Camps Holland het eigen
coronaprotocol, afgestemd op de eigen situatie met de ouders en deelnemers, te delen. Summer
Camps Holland verzoekt de ouders / verzorgers en kind dit vooraf met elkaar te bespreken. Het
geldende protocol is op basis van de dan van kracht zijnde noodverordening en kan dus worden
aangepast bij verruiming of verzwaring van de noodverordening.
•

Er wordt actief gevraagd naar symptomen van COVID-19 bij de deelnemer of familieleden
middels de eerdergenoemde triage vragen en het vragenformulier. Als er sprake is van
symptomen van COVID- 19, een vastgestelde besmetting of recent contact met een met
COVID-19 besmette persoon wordt de deelnemer niet toegelaten op het terrein.
De Corona check
•

Om drukte te vermijden, spreiden we zo nodig de aankomsttijden per groep of leeftijdsgroep.
Zie ook aankomst en vertrek.

•

Op plekken waar gewacht dient te worden, zijn op de grond markeringen aangebracht om
1,5 meter afstand aan te geven.

•

Summer Camps Holland moet de Coronamaatregelen handhaven. Dat zal lastige situaties met
zich meebrengen! Echter is Summer Camps Holland wel gerechtigd deelnemers van het kamp te
verwijderen, c.q. naar huis te sturen indien zij zich herhaaldelijk en na meerdere verzoeken niet
houden aan de regels.

4.

Binnenvertrek: recreatie- en eetruimte

•

Op basis van de toepassing van de 1,5 meter richtlijnen
bepalen we het maximum aantal personen dat tegelijk
gebruik kan maken van een ruimte.

•

De recreatie- en eetruimte wordt voor aanvang, indien
nodig, opgedeeld per leeftijdsgroep.

•

Voor de ingang van de recreatie- en eetruimte plaatsen
we ontsmettende handgel. Deelnemers en medewerkers
maken hier voor binnenkomst gebruik van..

•

Indien het weer dat toelaat wordt er altijd buiten gegeten.
Er staan ook tenten daarvoor zijn ingericht.

•

Crew en Outdoorteam eten niet aan dezelfde tafels als de
Deelnemers. En houden ook bij het eten 1,5 mtr afstand
aan.

5. Professionele keuken
•

Er wordt in de keuken gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.

•

Er wordt zowel vooraf als achteraf handhygiëne toegepast voordat keukenpersoneel aan
het werk gaat.

•

Het eetmoment wordt zo ingericht dat het handhaven van de richtlijnen mogelijk blijft.

•

De keuken werkt volgens de HACCP-richtlijnen.

6.

Slaapaccommodaties

Vrijwel het gehele kamp zijn de kinderen buiten, de velligste plek in deze Coronatijd. Maar er moet
ook geslapen worden, in je eigen slaapzak en in de tent, safaritent of groepsaccommodatie.
Bij de slaapruimtes worden de protocollen van de HISWARECRON-groepsaccommodaties gevolgd.
•

Op de slaapaccommodatie/ruimte voor kinderen van 12 jaar en jonger behoeft er
onderling geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

•

Volwassenen en jeugd houden 1,5 meter afstand.

•

De slaapkamers worden binnen de mogelijkheden maximaal gelucht en geventileerd.

Locatie Braamt / Markant Outdoorcentrum.
•
Kinderen tot en met 12 jaar overnachten in de groepsaccommodatie en slaaptenten met
stretchers voor kinderen die buiten willen slapen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook bij
elkaar op de kamer / tent slapen.
•

Deelnemers vanaf 13 jaar slapen in de “safaritenten”. De bedden staan 1,5 meter uit elkaar en
de deelnemers slapen met het hoofd om en om de afstand zo groot mogelijk te maken.

•

De deelnemers van Adventure, wakeboard en dierenverzorging slapen in de slaaptenten met
stretcher. De ronde tent is 6 mtr doorsnee waardoor 4 stretchers op 1,5 mtr van elkaar kunnen
staan. De luchtraampjes zijn los en bij normaal mooi weer kan ook bij het slapen de ingang los
hangen.

•

De deelnemers in de Ardennen slapen in 1, 2 persoons tentjes.

•

De slaapruimtes bij de zeilkampen zijn in de groepsaccommodatie waarbij HISWARECRON
protocol wordt gevolgd.

7.

Sanitaire voorzieningen

•

De sanitaire voorzieningen worden volgens de geldende richtlijnen schoongemaakt.

•

Sanitaire voorzieningen worden uitgerust met handzeep en papieren doeken.

•

Bij het gebruik van sanitaire voorzieningen wordt onderling 1,5 meter afstand bewaard
door deelnemers van 13 jaar en ouder. Waar dit niet mogelijk is worden passende
maatregelen genomen.

Locatie Braamt Sanitair:
•

Tot 12 jaar overnachten in de groepsaccommodatie en maken daar gebruik van gezamenlijk
sanitair. Het Hygiëne schema wordt door de corona coordinator van deze leeftijdsgroep
aangestuurd en gecontroleerd.

•

Vanaf 13 jaar wordt geslapen op het kampeerterrein. Bij het Summer Camps kampeerterrein
(Safariveld) wordt een aparte toiletwagen geplaatst waar alleen de Summer Campers naar het
toilet gaan. Separaat op het kampterrein wordt voor de Summer Camps deelnemers een doucheunit geplaatst met vaste / dichte wanden.

•
•

In de Ardennen wordt gezamenlijk sanitair gebruikt van de camping. ???
Bij de zeilkampen in Idskenhuizen wordt gezamenlijk sanitair gebruikt van de
groepsaccommodatie en word het protocol van de zeilschool gevolgd

8.

Sport- en spelactiviteiten

•

Voor alle outdoor activiteiten worden de Corona protocollen van Markant
Outdoorcentrum gevolgd.

•

Er worden geen externe activiteiten ondernomen waarbij directe contacten met andere
groepen plaats kunnen vinden.

•

Sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht.

•

Bij sport- en spelactiviteiten houden volwassen deelnemers en volwassen medewerkers/leiding
onderling 1,5 meter afstand.

•

Het terrein wordt indien nodig voor aanvang van activiteiten opgedeeld per leeftijdsgroep.

9.

Activiteiten door personen tot en met 18 jaar

•

Voor recreatiebedrijven die activiteiten verzorgen voor kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) worden de
maatregelen opgevolgd die gelden voor ‘georganiseerd sporten onder begeleiding’
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/sport)
•

Deelnemers t/m 18 jaar, hoeven tijdens de georganiseerde en begeleide sport onderling geen 1,5 meter
afstand te bewaren.

•

Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassen instructeur en de deelnemer tenzij daar
omwille van de urgente veiligheid van moet worden afgeweken.

•

Er zijn geen toeschouwers of bezoekers toegestaan bij de activiteiten

•

Nadat de deelnemers de gebruikte en of aangeraakte materialen hebben schoongemaakt, wassen zij na
afloop van de activiteit hun handen.

10.

Activiteiten door personen van 19 jaar en ouder

•

Voor recreatiebedrijven die activiteiten verzorgen voor volwassenen (19 jaar en ouder) gelden
dezelfde bepalingen zoals hierboven opgenomen voor jeugd (3 tot en met 5)

•

Voor volwassenen geldt daarmee dat er tussen instructeur en volwassen deelnemer én door de
volwassen deelnemers onderling 1,5 meter afstand gehouden dient te worden.
Tenzij daar omwille van de urgente veiligheid kortstondig van moet worden afgeweken.

11. Uitstapjes Extern
Bij Summer Camps Holland zijn uitstapjes naar externe locaties een belangrijk onderdeel van het
programma. In basis worden uitstapjes naar externe locaties zoveel mogelijk vermeden.
Maar de uitstapjes die essentieel zijn voor het geboekte kamp laten we wel doorgaan of we zorgen
voor een goed alternatief. We werken met duidelijke afspraken bij de externe partij of wij houden ons
strikt aan de daar geldende protocollen. Daarbij geldt dat we bij een extern uitstapje als groepje
nauw bij elkaar blijven (de kampbubbel) en geen contact zoeken met andere mensen ter plekke.


In verband met Corona wachten wij tot zo lang mogelijk met het definitief maken van externe
uitstapjes. Het kan dus zijn dat we bepaalde onderdelen toch nog aanpassen of terugdraaien
omdat de noodverordening van de overheid daar aanleiding toe geeft.



Verder houden wij tijdens externe uitstapjes ons aan:
De zomerkampdeelnemers onder 12 jaar blijven bij elkaar en hoeven geen 1,5 meter te hanteren



De zomerkampdeelnemers vanaf 13 jaar dienen onderling 1,5 meter te hanteren maar blijven
wel op het park bij elkaar.



De leiding blijft op 1,5 meter van de deelnemers en andere bezoekers op het park maar blijft bij
de deelnemers voor handhaving van de regels.



Bij pretparken, dierentuinen etc. kan geboekt worden op tijdsloten/reservering.



De vervoerder, het taxibedrijf, de busmaatschappij naar een uitstapje toe dient zich te houden
aan de protocollen die in die branche leidend zijn.
Hier gelden dan de volgende basisregels:
- Tot 12 jaar kunnen zonder mondkapje in het taxibusje. De Taxichauffeur zit afgeschermd.
- Vanaf 13 jaar dienen deelnemers met mondkampje te reizen.
- De crew reist eveneens met mondkapje.

12. EHBO/BHV/Hulpverlening
•

Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante
organisatie wordt opgesteld (bijv. Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).

•

Summer Camps onderhoud een goed contact met de huisartsenpraktijk in de directe
omgeving en de huisartsenpost bij het ziekenhuis. Echter zal dit jaar minder snel de
huisarts bezocht worden en eerder telefonisch advies inwinnen om in samenspraak
met huisarts, leiding en ouders een EHBO probleem op te lossen.

13. Kantoren, opslag en Magazijn


Alle medewerkers in de betreffende ruimtes houden 1.5 meter afstand

14. Overige faciliteiten en activiteiten


Zaken zoals fietsverhuur, (midget)golf, kinderboerderijen en speeltuinen kunnen open zijn, mits
rekening wordt gehouden met de 1,5 meter eis.



Op de parkeerplaatsen wordt via signalering aangegeven dat men verplicht is 1,5 meter afstand
te houden.

15. Receptie


In de meeste gevallen is er bij een groepsaccommodaties geen receptie aanwezig. Indien
er wel een receptie is gelden de volgende regels:



De receptie is geopend maar er wordt een beperkt aantal gasten (1 per 5 m2
vloeroppervlakte) binnen gelaten.



Bij de receptie worden gasten geïnformeerd over de aldaar toepasselijke procedure en het
gehanteerde deurbeleid. Er wordt een actief beleid gevoerd om te voorkomen dat er te veel
gasten aanwezig zijn in de receptie.



Er zijn op de vloer looplijnen en afstandslijnen aangegeven en er wordt gewerkt met
verplichte routes en looprichtingen.



Bij aankomst: gasten moeten reserveren op tijdsvakken voor hun aanmelding en het
verkrijgen van sleutels e.d.



Tijdens het verblijf: Gasten worden gevraagd te bellen als ze op de receptie willen komen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Summer Camps Holland Corona protocol dan kunt u altijd
met ons contact opnemen. Mail met info@summercamps.nl of bel naar 0314-680688.
U kunt vragen naar Michiel Pöpping

