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Jutters Coronaproof op kamp. Informatie voor ouders (bevers/welpen) 

Er is door Scouting Nederland en andere organisaties een protocol opgezet om op een 
verantwoorde manier in deze periode op kamp te gaan. Aan de hand van dat protocol 
hebben we met De Jutters een draaiboek opgesteld om op kamp te kunnen gaan. 
Onderstaande regels zijn van belang voor de ouders en jeugdleden om te weten: 

• Er is geen afstandsbeperking tussen de jeugdleden. 
• Leiding houdt onderling altijd 1,5 meter afstand, met de kinderen is er geen 

afstandsbeperking.  
• Bij ziekte of klachten die op Corona kunnen duiden mag een lid (kind en/of leiding) 

niet mee op kamp. 
• We blijven zoveel mogelijk op het eigen terrein. Buiten het terrein? Dan vermijden 

we drukke plaatsen en houden allen ten minste 1,5 meter afstand van mensen 
buiten de groep.  

• Alle contacten met personen buiten de groep worden goed geregistreerd, voor 
mogelijk contactonderzoek. 

• We proberen door extra rustmomenten in te bouwen oververmoeidheid zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

• We zorgen uiteraard voor een goede hygiëne. 
• Check, check, dubbelcheck -> Binnen 24 uur voor aanvang kamp worden ouders 

gebeld voor een gezondheidscheck. Ook bij aankomst is er weer een check. Tijdens 
kamp houdt de leiding de gezondheid goed in de gaten.  

• Krijgt een lid tijdens het kamp klachten die op Corona lijken, dan moet het lid 
worden opgehaald. 

• Er zijn bepaalde regels voor het brengen en halen van de kinderen. Deze ontvangt u 
van de leiding, want dit is deels afhankelijk van de locatie.  

 
Vragen? Neem in eerste instantie contact op met de leiding van uw kind(eren). Eventueel 
verwijzen zij u door naar het bestuur.  
 
 


