Bovenste beste ouders,

Woehaa! Een zucht van opluchting. Zo beleefden we de ‘go’ voor onze scoutskampen. Ook
bij jullie thuis werd ongetwijfeld nagelbijtend naar dit blije nieuws afgeteld. Tegelijk drong
het zowel bij onze leidingsploeg als wellicht ook bij ieder van jullie, meteen door dat we voor
een grote uitdaging staan: we willen op kamp maar we willen vooral veilig op kamp. We
zetten even op een rij hoe we dat met de Gulyckers corona-proof aanpakken.

Alle leden kunnen in principe mee op kamp. Mocht er twijfel zijn om medische redenen, dan
kan jullie huisarts hierover adviseren. Een update van de individuele medische steekkaart is
voor iedereen een must! Tegen 7 juli ten allerlaatste.

Ons zomerkamp zal er in 2020 sowieso anders uitzien dan we gewend zijn. Scouts en Gidsen
Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete richtlijnen om ons kamp praktisch en
organisatorisch voor te bereiden.
De basismaatregelen zien er zo uit:
•

Elk kamp bestaat uit één of meerdere ‘bubbels’ van maximum 50 deelnemers
(inclusief leiding).
Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding samenleven en spelen. Vooral met +12
jarigen onder elkaar beperken we nauw fysiek contact bij het spelen. Tussen de
verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact met elkaar en houden we
afstand.

•

Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact, hoe
klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin
alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer en waar boodschappen deed.

•

Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we activiteiten zoals
meerdaagse trektochten. Om die reden is ook bezoek op kamp niet toegestaan.

•

Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. Bij
twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.

•

Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan:
onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel
mogelijk komen ophalen.

•

We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen
van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor + 12

jarigen buiten de kampplaats (we vragen om 3 mondmaskers van thuis uit mee te
geven met je kind).

BELANGRIJK!
Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen samen in een
bubbel. Als het kamp korter duurt (bv. 4 dagen) moet je de resterende dagen (bv. 3 dagen)
wachten voor je deel mag nemen aan een volgend jeugdkamp. Dit geldt uiteraard ook voor
je op kamp vertrekt.
We zullen die richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen.
Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We
begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of
oplossingen. Hiervoor kan je mailen naar kampen@gulyckers.be.

Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. We hebben al onze leden enorm gemist!

Scoutmoedige groet,

De leiding

Aanvulling medische fiche
Beste ouders,
Zoals elk jaar vragen we ook dit jaar om de medische fiches van iedereen goed na te kijken
en aan te vullen. Hiervoor gaat u naar de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een
duidelijk overzicht te hebben, vragen we om de fiche op te slaan. Zo kunnen we aan de
datum zien dat het in orde is.
Bijkomend zijn er een aantal zaken die enkel nu van belang zijn om er dit jaar voor iedereen
een veilig en geslaagd kamp van te maken.
Daarom vragen we om dit document in 2-voud af te printen en ondertekend mee te
brengen als je dochter/zoon vertrekt op kamp.
Zonder een recent ge-update medische fiche en dit document, zal uw dochter/zoon niet
kunnen vertrekken.

Wat staat er eigenlijk in dit document:
•

Door deze medische fiche in te vullen en te ondertekenen erken je als ouder/voogd
ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt
deze zomer. Je respecteert de omschreven deelnamevoorwaarden, de afspraken
rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken wanneer een kind ziek
wordt tijdens het aanbod…

•

Het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen (hierover vind je meer
in het stappenplan) –

•

het belang om een kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is
tijdens het aanbod,

•

Er zich toe binden met het kind naar de huisarts te gaan indien deze van kamp wordt
gestuurd en de organisator op de hoogte te brengen van vermoeden of niet, test of
niet;

•

Indien er test werd gedaan organisator ook op de hoogte houden van resultaat

•

respecteren van bubbels voor-; tijdens en na het aanbod

•

indien kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan een aanbod laat dit dan
aan de organisatoren weten

•

Met betrekking tot het advies om kinderen en jongeren bij voorkeur slecht aan 1
weekaanbod te laten deelnemen is er grote verantwoordelijkheid bij de ouders.

•

Behoort je dochter/zoon tot een risicogroep of is er sprake van een chronische
aandoening?
Indien ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het
kamp?

•

