INLICHTINGEN KAMP
2020 – BOCHOLT
KSA SINT-MAARTEN MOORSLEDE
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Voorwoord
Dag allerbeste ouders!
Op 22 mei werd na even wachten dan toch beslist om onze zomerkampen te laten doorgaan.
Een fantastische beslissing natuurlijk, waar we enorm blij mee zijn. Samen met de toelating
kwam natuurlijk ook een lijstje maatregelen onze kant uit, die we er maar wat graag
bijnemen.
In dit ‘draaiboek’ over het kamp leggen we jullie in détail uit hoe we deze uitdagingen zullen
aanpakken. We gidsen jullie er chronologisch doorheen, zodat je op elk moment nog eens
kan teruggrijpen naar deze infobrief.
Bij vragen allerhande: al onze leiders staan jullie met veel plezier te woord!

1. Algemeen
Alle maatregelen en voorwaarden die wij opnemen in dit eigen kampenplan komen haast
rechtstreeks uit de algemene kampenplannen die voor alle jeugdbewegingen gelden. Met
onderstaande aanpak voldoen wij dus met andere woorden met glans aan alle regelgeving
die ons (logischerwijs) wordt opgelegd.
Een belangrijke factor in het veilig laten doorgaan van de kampen is natuurlijk het ‘gezond
verstand’ en inschattingsvermogen van de leidingsploeg. Welke spelletjes laten we
doorgaan? Op welke momenten wassen we onze handen? We hopen in deze op jullie
vertrouwen, want geloof ons: de gezondheid van onze leden komt steeds op de eerste
plaats.

Bubbel-distancing
Dit begrip zal echt wel de rode draad vormen doorheen ons kamp, van valiesinzameling tot
de laatste dag van het kamp zelf.
Zoals jullie misschien al ergens lazen, mogen de kampen enkel doorgaan in groepjes/bubbels
van 50 personen, die ten allen tijde aan bubbel-distancing doen. De meest logische invulling
hiervan bestaat eruit om de bubbels te maken volgens hun slaapplaats. Zo zitten de
jongknapen, pagadders & kabouters in 1 bubbel omdat zij in bedden slapen. De overige
groepen(knapen, JHN, HN) slapen in tenten en vormen op hun beurt bubbel 2.
Door het bubbel systeem zijn wij genoodzaakt om dit jaar zonder de dwergjes op kamp te
gaan. Dit zodanig we de veiligheid van de gehele groep kunnen garanderen.
Binnen de bubbel is het dragen van een mondmasker niet verplicht, ook de
anderhalvemeter-regel is binnen een bubbel niet van toepassing.
(De leidingsploeg werkt ook tijdens de kampvoorbereiding al in bubbels, met zo min mogelijk
contact tussen leiders van verschillende leeftijdsgroepen dus.)
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2. Inschrijvingen
Sommigen onder jullie wachtten misschien op deze informatie om hierrond een beslissing te
maken. Dat begrijpen we natuurlijk. Toch willen we jullie vragen om de beslissing niet
onnodig uit te stellen. Zo weten wij mooi op tijd welke bubbel uit hoeveel en welke
personen zal bestaan, info die we nodig hebben voor zowel organisatie als administratie.
Merci!

Data
De data van ons kamp blijft behouden:
-

JKN, KN, JHN, HN: 31 juli tot en met 10 augustus.
KAB, PAG: 3 augustus tot en met 10 augustus.

Kampprijs
We vinden het als KSA Sint-Maarten Moorslede enorm belangrijk om toegankelijk te zijn
voor iedereen. Elk jaar organiseren we dan ook met plezier evenementen om onze prijzen zo
laag mogelijk te kunnen houden.
Dit jaar zullen we wel een kleine prijsstijging moeten doorvoeren. Dit heeft alles te maken
met de aankoop van liters ontsmettingsalcohol, zeep, (EHBO-) materiaal,…
Daarom zouden we voor het kamp 2020 volgende prijzen hanteren:
-

JKN, KN, JHN, HN: 140 EUR
KAB, PAG: 115 EUR

We hopen dat u ons begrijpt in het nemen van deze beslissing.
Doordat we met de KSA onze activiteiten koekjesverkoop & zeepkistenrace geheel of
gedeeltelijk in het water zagen vallen is iedere vrijwillige bijdrage meer dan welkom zodanig
we ons kamp even goed kunnen doen verlopen als vorige edities. Dit kan gaan van een klein
bedrag tot enkele strips, spelmateriaal, …

Kampboekje en medische fiche
Anders dan vorig jaar komen we dit jaar niet bij u langs. Dit jaar zullen we ons meesterwerk
van een Lievensbode via mail doorsturen. Alle praktische info komt hier nog eens in te staan.
De medische fiche die de Lievensbode gezelschap houdt in de mail zal er dit jaar wel lichtjes
anders uit zien. We zullen namelijk gebruik maken van een corona-minded medische fiche
die ons aangereikt wordt vanuit KSA Nationaal.
Deze keer vragen we jullie om ons de medische fiche te overhandigen op de valiesinzameling
van desbetreffende bubbel.
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3. Valiesinzameling
We vragen met aandrang om onderstaande uren echt wel te respecteren, en indien mogelijk
jullie bezoek een beetje te spreiden in de tijd.
-

De valiezen van de KAB, PAG, JKN mogen afgegeven worden aan ons op donderdag
30 juli tussen 13u en 15u30 aan de 4link.
De valiezen van de KN, JHN, HN verwachten we daar diezelfde dag tussen 15u30 en
17u. (Dit jaar nemen we geen fietsen mee.)

Let wel: indien je ouder bent van een lid van de jongste bubbel en van een KN, JHN of HN,
mag je gerust zijn valies ook al inleveren wanneer je die van jouw KAB,PAG of JKN komt
inleveren. Zo hoef je geen 2x langs te komen
! Gelieve hierbij op volgende zaken te letten !
-

-

We vragen om met één persoon, alleen dus, de valies te brengen. Als dit moeilijk
haalbaar mocht zijn (als alleenstaande ouder bijvoorbeeld), vragen we aan de
overigen om heel even te wachten op afstand.
Houd telkens voldoende afstand van de leiders en van de andere aanwezige ouders.
De persoon die de valies komt brengen draagt een mondmasker.
Gelieve de valies eenmalig zelf bij de andere valiezen te leggen.
De medische fiche leg je in de daarvoor voorziene doos.

4. Vertrek
Onze kampplaats is dit jaar gelegen in Bocholt.
Om de afstand te overbruggen zullen we terug met de trein gaan. De treinreis zal dit jaar wel
per bubbel gebeuren. Dit betekent wel dat iedereen vanaf 12 een mondmasker moet
dragen. Als KSA is het niet mogelijk om voor iedereen een mondmasker te voorzien, daarom
vragen we om zelf een mondmasker te voorzien.
Hoe zal dit in zijn werk gaan?
-

Dit jaar spreken we af aan het station van Roeselare.
Om niet met de 2 bubbels door elkaar te staan wachten op de trein spreken we af op
een aparte locatie.
o JKN worden aan de balie verwacht om 9u aan het station van Roeselare op
31 juli
o KN, JHN, HN worden op hetzelfde uur verwacht, maar buiten aan de voorkant
van het station.
o De KAB en PAG worden om 9u verwacht aan de balie van het station op 3
augustus.

Nog één aandachtspuntje hieromtrent:
-

Carpoolen waarbij verschillende bubbels mengen mag niet. (uitzondering: Als je 2
zonen inde verschillende bubbels zitten dan mag je hun gezamenlijk voeren zonder
iemand extra mee te nemen.)
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5. Het kamp
Het medische aspect
Onderstaande puntjes geven wij jullie letterlijk mee vanuit overkoepelende organisaties. Het
medische aspect blijft ook op kamp natuurlijk hoogste prioriteit.
-

-

-

KSA gaat uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of was of geen
toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, wanneer hun kind tot de
risicogroep behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun
risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts
nodig is.
Was je ziek vóór de start (min 5 dagen) van het kamp? Dan mag je niet deelnemen.
We voorzien op kamp minstens 1 quarantaineruimte/-tent, waar zieke kinderen
even zullen moeten verblijven tot we de situatie geëvalueerd hebben. Dit klinkt
natuurlijk enger dan het in werkelijkheid zal zijn.
Elke bubbel zal zijn eigen EHBO-kit toegewezen krijgen.

Bubbel-distancing: hoe?
“Hoe zullen die topleiders van KSA Sint-Maarten Moorslede de twee bubbels in hemelsnaam
uit elkaar houden?”, horen we jullie denken. Dit is onze aanpak:
-

-

-

De kampplaats waar we naartoe gaan is ruim genoeg om voldoende afstand tussen
de bubbels te behouden. Iedere bubbel zal beschikken over eigen eetplaats, eigen
toiletten, eigen lavabo’s en een eigen plaats bij regenweer.
Dit jaar zullen we geen gezamenlijke activiteiten tussen de bubbels organiseren.
De gezamenlijke momenten gebeuren altijd met de nodige afstand en maatregelen
zodanig er geen contact of menging mogelijk is. Bv toneeltje: Dit zal gebeuren met
meer dan 2m tussen bubbel 1 & 2. De acteurs komen enkel in contact met acteurs uit
dezelfde bubbel.
Leden uit 2 verschillende bubbels zullen niet samen kunnen spelen op hetzelfde
grasveld of in eenzelfde bos. We splitsen het grasveld op en de kampplaats bevat 2
volledig gescheiden bossen.

Hygiëne
-

Het spreekt voor zich dat we héél regelmatig onze handen wassen/ontsmetten.
Voor & na elke maaltijd, elk toiletbezoek, …
De kamers zullen dit jaar extra vaak verlucht worden.
De douches worden gedeeld maar worden na gebruik altijd grondig gereinigd voor de
andere bubbel er gebruik van maakt.
Op vlak van hygiëne laten we dus duidelijk geen ruimte voor compromissen.
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De koks
-

-

De koks zullen we op kamp beschouwen als een derde bubbel.
Wanneer zij in contact komen met leden (voornamelijk tijdens de maaltijden dus),
zullen zij een mondmasker dragen en wordt er een plexiglas tussen geplaatst.
Contact blijft echter zo veel mogelijk beperkt.
Bij het bereiden van het eten wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de
hygiënevoorschriften, dat spreekt voor zich.
We beschouwen onze koks elk jaar als helden, maar zijn hen dit jaar nog extra
dankbaar voor hun engagement in bijzondere omstandigheden!

6. De terugreis
Aan alle mooie liedjes komt helaas een eind, en wij zijn er zeker van dat ons kamp deze
zomer ook een ongezien mooi lied zal zijn.
Hierbij geldt dezelfde regeling als bij het vertrekmoment: om niet met 2 bubbels en een
heleboel ouders tegelijk toe te komen op 10 augustus aan het station in Roeselare, zullen we
aparte aankomsturen voorzien voor bubbel 1 en bubbel 2. Mondmaskers worden sterk
aangeraden.
Hoe zal dit in zijn werk gaan?
-

De KAB, PAG & JKN zullen als eerste aankomen. Dit om 14u25.
De KN, JHN & HN zullen een beetje later aankomen dit om 15u25.

Let wel:
-

-

Sommige ouders hebben een zoon bij zowel de jongste bubbel als bij de oudste
bubbel. Waarschijnlijk zien jullie het niet zitten om tweemaal af te zakken naar
Roeselare. Daarom kan, indien gewenst, de KN, JHN of HN meereizen met de jongste
bubbel en komen ze dus op hetzelfde moment aan in Roeselare. (Ze reizen
gescheiden van de jongste bubbel)
Dit jaar komen we niet meer samen aan de 4link. Van het station wordt er direct
naar huis gegaan.

Nog één aandachtspuntje hieromtrent:
-

Carpoolen waarbij verschillende bubbels mengen wordt afgeraden. (uitzondering: Als
je 2 zonen inde verschillende bubbels zitten dan mag je hun gezamenlijk voeren
zonder iemand extra mee te nemen.)
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Valiezen
Dit jaar kunnen we de camion niet allemaal samen uitladen. Om een menging van bubbels te
voorkomen zullen we een ophaal moment voorzien op dinsdag 11 augustus.
We vragen met aandrang om onderstaande uren echt wel te respecteren, en indien mogelijk
jullie bezoek een beetje te spreiden in de tijd.
-

De valiezen van de KAB, PAG, JKN mogen worden opgehaald op dinsdag 11 augustus
tussen 17u en 18u30 aan de 4link.
De valiezen van de KN, JHN, HN verwachten we daar diezelfde dag tussen 18u30 en
19u30.

Let wel: indien je ouder bent van een lid van de jongste bubbel en van een KN, JHN of HN,
mag je gerust zijn valies ook al ophalen wanneer je die van jouw KAB,PAG of JKN komt
ophalen. Zo hoef je geen 2x langs te komen
! Gelieve hierbij op volgende zaken te letten !
-

-

We vragen om met één persoon, alleen dus, de valies te brengen. Als dit moeilijk
haalbaar mocht zijn (als alleenstaande ouder bijvoorbeeld), vragen we aan de
overigen om heel even te wachten op afstand.
Houd telkens voldoende afstand van de leiders en van de andere aanwezige ouders.
De persoon die de valies komt brengen draagt een mondmasker.
De valies zal worden aangegeven door een leider van de juiste bubbel. Hierdoor
moeten de valiezen niet onnodig aangeraakt worden door externen.

7. Varia
Er zijn nog enkele zaken die we als KSA zeker willen meedelen:
-

Als ouder moet je gedurende het kamp alle dagen bereid zijn om uw kind op te halen
indien nodig.
Bij afloop van kamp wordt contact met de risico groep voor 7 dagen afgeraden.
Het wordt afgeraden om binnen de week nog aan een ander kamp of
speelpleinwerking deel te nemen.

Tot slot
Zoals jullie waarschijnlijk beseffen na het lezen van dit draaiboek, wordt het een kamp dat
onze leden wellicht niet snel meer zullen vergeten. We zetten ons als leiding 200% in om
ervoor te zorgen dat de leden het kamp naast ‘een beetje anders’ toch vooral als fantastisch
leuk en spannend zullen ervaren.
Nogmaals: aarzel niet om bij vragen de GSM ter hand te nemen en een berichtje te sturen
naar de bondsleider of een leider waarmee je reeds contact had.
Samen maken we er een magisch kamp van, we hebben wat plezier in te halen!
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