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Wij volgen het coronaprotocol van www.wegaanopzomerkamp.nl. Dit protocol is geschreven door diverse 
(kamp)organisaties, waaronder YMCA Nederland, Jantje Beton en Scouting Nederland, in samenwerking met 
het Nederlands Jeugdinstituut en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
Hieronder vind je een samenvatting met de punten die voor het Dunaskamp van belang zijn. 
 
Voor vragen kun je terecht bij de coronacoördinator: Jerney de Jong (06-42931288 / kamp@dunas-korfbal.nl). 
 
 
In verband met de aangescherpte maatregelen van 9 juli jl. door de overheid, zijn er aanpassingen gedaan in het 
protocol van We gaan op zomerkamp. De wijzingen ten opzichte van het protocol van 4 juli 2021, welke voor 
het Dunaskamp van belang zijn vind u hieronder. 
 
Wijzingen 
 

• 1,5 meter loslaten vervalt voor 18+ 
Voor iedereen (deelnemers en begeleiding) van 18 jaar en ouder geldt dat het loslaten van de 1,5 
meterregel niet mogelijk is, ook niet met een coronatoegangsbewijs: een negatieve test, vaccinatie of 
doorgemaakte besmetting geeft geen extra vrijheden. Zij houden zich binnen de kampbubbel aan de 1,5 
meterregel onderling, behalve tijdens sport- en spelactiviteiten waar dat niet mogelijk is. De 
afstandsregels van 18+ers ten opzichte van leden t/m 17 jaar blijven ongewijzigd. Zie kopje Afstand 
houden voor de uitgebreide regels. 
 

• Dagje uit  
Net als in de privésituatie is het ook belangrijk dat de kampbubbel klein en beheersbaar blijft. Veel mág 
vanuit de overheidsregels, maar weeg af of dit in de huidige situatie verstandig is. Houd de kampbubbel 
goed in stand, waarbij contact met mensen buiten de bubbel worden vermeden. Voor uitjes en andere 
activiteiten buiten de bubbel geldt nog meer dat je drukte vermijdt. 
 

 
Wie mag er mee? 

• Iedereen van de Dunasjeugd mag mee op kamp, er gelden geen leeftijdsbeperkingen. Dit geldt ook voor 
de begeleiding van het kamp. 

• Voor ieder kind is toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig om mee te mogen op het Dunas 
Zomerkamp. Dit moet schriftelijk worden verklaard op het daarvoor bestemde formulier. Dit formulier 
wordt aan de deelnemers verstuurd voor kamp. 

• Iedereen die mee wil op kamp moet alle vragen van de RIVM Gezondheidscheck met ‘Nee’ kunnen 
beantwoorden bij vertrek.  
 

Klachten en/of quarantaine voorafgaand aan kamp  
• Kinderen of begeleiders die in de periode voor het kamp klachten ontwikkelen en zich laten testen bij 

de GGD kunnen na een negatieve test én wanneer zij klachtenvrij zijn, mee op kamp. 
• Wanneer een deelnemer of begeleider zich niet laat testen, geldt dat hij/zij 24 uur klachtenvrij moet zijn 

om mee te kunnen op kamp.  
• Indien iemand op een negatieve testuitslag zit te wachten en niet met de bus mee kan, mag hij/zij op de 

zaterdag nog instromen. Daarna niet meer, omdat we vanaf zaterdag de Kampbubbel in gaan. 
 
Kampbubbel 

• Dunaskamp vormt een Kampbubbel. Zo wordt de verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
tegengegaan en wordt voorkomen dat deelnemers of begeleiders tijdens kamp ziek worden. Ook kunnen 
zo contacten bij eventuele besmetting makkelijker getraceerd worden. 



• Later dan op de zaterdag aansluiten is niet mogelijk, eerder van het kamp vertrekken kan wel. Daarna 
mag een deelnemer of begeleider niet meer aansluiten.  

• Boodschappen doen wordt door de begeleiding zoveel mogelijk beperkt. Het eten en drinken wordt op 
meerdere dagen bezorgd, maar het kan voorkomen dat er toch nog extra boodschappen gedaan moeten 
worden. Begeleiding draagt dan een mondkapje.  

 
Preventief zelftesten 
Het preventief gebruiken van snel- of zelftesten voorafgaand of tijdens het kamp kan door een organisator niet 
verplicht worden gesteld. Dit heeft als belangrijkste reden dat jeugdactiviteiten, waaronder kampen en dus het 
Dunas Zomerkamp, wettelijk gezien zonder coronatoegangsbewijs (test- of vaccinatiebewijs) toegankelijk zijn, 
zowel voor deelnemers t/m 17 jaar als deelnemers en leiders van 18 jaar en ouder.  
 
Afstand houden 

• Alle kinderen en jongeren in de bubbel kunnen naast elkaar spelen, zitten, slapen enzovoorts. 
• Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven geen afstand te houden bij kinderen tot en met 

12 jaar.  
• Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand tot jongeren van 13 t/m 17 

jaar. Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven geen afstand te houden bij sport- en 
spelactiviteiten waaraan zij deelnemen, als dit gezien de activiteit niet kan.  

• Begeleiding onderling houdt 1,5 meter afstand. Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven 
geen afstand te houden bij sport- en spelactiviteiten waaraan zij deelnemen, als dit gezien de activiteit 
niet kan. 

 
Buiten de Kampbubbel; uitjes etc. 

• Buiten de Kampbubbel wordt door iedereen, met uitzondering van de deelnemers t/m 17 jaar, de 
verplichte 1,5 meter afstand onderling in acht genomen. Alle deelnemers en begeleiders houden 1,5 
meter afstand tot externen. 

• Dagje uit is mogelijk, wel wordt er op gelet dat het niet te druk is. Indien er voorschriften van de locatie 
zijn, dan wordt er aan de strengste regel gehouden. 

 
Aanwezigheidsregister 
Door gebruik te maken van een aanwezigheidsregister is precies duidelijk wie er mee is en was op kamp. Bij een 
eventuele besmetting kan door de GGD nagegaan worden met wie er contact moet worden opgenomen (Bron- en 
Contactonderzoek). Het aanwezigheidsregister wordt door de begeleiding bijgehouden en tot minimaal 14 dagen 
ná kamp bewaard door de begeleiding. Daarna wordt het vernietigd. 
 
Hygiëne 

• Deelnemers en leiders wassen met regelmaat hun handen. Denk hierbij aan vaste momenten op de dag, 
zoals voor en na het eten, voor en na spellen, etc. 

• Droog handen af aan papieren handdoekjes en niet aan handdoeken. 
• Hoest en nies in de ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg. Was 

hierna de handen. 
• Er is voldoende handzeep. 
• Eigen materiaal wordt met regelmaat schoongemaakt. 
• Extra en vaste schoonmaakmomenten van het sanitair. 
• Extra aandacht voor het ventileren van de slaap- en binnenruimtes. 
• De jongeren trekken regelmatig schone kleren aan, hier wordt extra op toegezien aangezien dit nog 

weleens wordt vergeten. 
• EHBO volgt de richtlijnen van het Rode Kruis. 

 
Slapen 

• Deelnemers t/m 17 jaar mogen in groepen slapen. Voor deelnemers van 18 jaar en ouder en begeleiding 
geldt het advies om met voldoende afstand van elkaar te slapen of individueel. 

• Er mogen maximaal twee begeleiders (vier-ogenprincipe) in dezelfde ruimte slapen bij de jongere 
deelnemers, ook met voldoende afstand. 

• Zorg voor goede ventilatie. Het gebruik van stapelbedden is toegestaan. 
 
 



 
 
Vervoer 

• In het openbaar vervoer, touringcars vallen hieronder, is het verplicht om een mondkapje te dragen voor 
reizigers van 13 jaar en ouder. Bij vertrek en de terugreis delen wij mondkapjes uit. 

• Deelnemers en leiding houden 1,5 meter afstand tot de buschauffeur. 
 
 
Noodprocedure 
Hoe goed de voorbereidingen ook zijn en hoe goed het protocol op kamp wordt nageleefd, er kan altijd iemand 
ziek worden. Hieronder volgt de procedure wanneer een deelnemer of leider klachten heeft.  

• Bij aankomst wordt met de deelnemers en begeleiders afgesproken dat ziekteverschijnselen tijdens 
kamp direct gemeld worden.  

• Elke dag wordt tijdens de kampvergadering een controlegesprek gevoerd met alle leiders over de 
gezondheidssituatie op kamp. Hierbij worden signalen van de deelnemers besproken en wordt er 
nadrukkelijk op gewezen dat ziekteverschijnselen direct moeten worden gemeld. 

• De coronacoördinator is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen zodra er een vermoeden van 
besmetting is. Deze coördinator schakelt direct de ouders, en indien nodig professionele hulp, in. De 
coördinator ontfermt zich over de zieke deelnemer(s) en neemt de nodige maatregelen (zoals in isolatie 
plaatsen). Hierbij houdt deze persoon zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht en neemt alle benodigde 
hygiënemaatregelen. Ouders worden verzocht de deelnemer dan op te halen. 

• Indien een leider ziekteverschijnselen heeft, dan meldt hij/zij dit bij de andere leiders en gaat naar huis. 
• Bij thuiskomst gaat de deelnemer of leider direct in quarantaine en neemt contact op met de GGD. 
• Indien iemand positief getest wordt, zal er waarschijnlijk een bron- en contactonderzoek uitgevoerd 

worden door de GGD (vandaar het register). De privacyregels worden hierbij in acht genomen. 
• In principe hoeft niet het gehele kamp naar huis of in quarantaine, mits de GGD hier aanleiding toe ziet. 

 
 
Voor vragen kun je terecht bij de coronacoördinator: Jerney de Jong (06-42931288 / kamp@dunas-korfbal.nl). 
 


