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Beste ouders,  
 
Na lang wachten is het eindelijk beslist: we mogen op kamp! Zoals jullie ongetwijfeld weten, zal dit                 
wel met de nodige maatregelen zijn. We gaan er als leiding dan ook alles aan doen om deze op te                    
volgen om naast een leuk kamp ook een veilig kamp te kunnen garanderen. 
 
Bij de voorbereiding van het kamp volgen we nauwgezet het draaiboek dat is opgesteld voor de                
jeugdwerkzomer. De belangrijkste regel is die van de 'contactbubbels'. Per 50 deelnemers op kamp              
wordt een bubbel gevormd waarin vrij gespeeld kan worden en waarbij de afstandsregels niet              
gelden. Tussen de bubbels zelf gelden de afstands- en hygiënemaatregelen wel. Daarnaast zullen we              
dit jaar extra inzetten op hygiëne, voldoende verluchting en aangepaste activiteiten om intense             
contacten (ook binnen de bubbel) te vermijden. 
 
De grote vraag waar wij momenteel mee zitten, is hoeveel leden er zullen meegaan op kamp. Zonder                 
deze informatie kunnen wij de bubbels niet indelen. We vragen dan ook een inspanning van jullie:                
schrijf je kind(eren) zo snel mogelijk in als ze willen deelnemen aan ons kamp. 
 
Concreet: leden kunnen zich inschrijven voor ons kamp tot en met maandag 1 juni. De inschrijvingen                
stoppen om middernacht. Laattijdige inschrijvingen kunnen we niet meer toelaten. Wij hebben zo             
snel mogelijk zekerheid nodig over hoeveel leden graag op kamp willen komen. Zoals vorig jaar               
werken we met een online inschrijving. De link hiervan kan je terugvinden op onze website               
‘scoutsassent.be’. 
 
Logischerwijs hebben we zelf nog een aantal vraagtekens, maar we willen wel onze communicatie zo               
open mogelijk naar jullie toe houden (jullie vertrouwen ons tenslotte jullie kinderen toe). Daarom              
kunnen we al het volgende meedelen: 
 
- Wie mag mee op kamp? 
 
Ieder huidig ingeschreven lid van Scouts 'Inderdaad' Assent. We willen ieder kind/jongere van onze              
scouts de mogelijkheid geven om op kamp te gaan. 
 
- Wie mag niet mee op kamp? 
 
1) Deelnemers die ziek waren vóór de start van het scoutskamp (minimaal 5 dagen terugtellen) 
 
2) Deelnemers uit een risicogroep, tenzij er expliciete toestemming is van een ouder, voogd of dokter 
 
- Wanneer gaat het kamp door voor kapoenen, jonggivers en givers? 
 
Voor jonggivers en givers gaat het kamp door van 21 juli tot 31 juli. 
 
Voor kapoenen gaat het kamp door van 26 juli tot 31 juli. 
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- Wanneer gaat het kamp door voor welpen? 
 
Voor welpen gaat het kamp door van 22 juli tot 31 juli. Een dagje later dan normaal omdat we de                    
aankomst van de welpen goed willen kunnen voorbereiden bv. zones afbakenen, symbolen            
plaatsen,... 
 
Voor de welpen zit het wegens het groot aantal ingeschreven leden iets complexer in elkaar. Wij                
denken momenteel aan twee scenario's: 
 
Scenario 1 
 
De contactbubbel van de ingeschreven welpen is klein genoeg waardoor alle ingeschreven welpen             
een volledig scoutskamp mee kunnen. In dit geval gaan alle ingeschreven welpen van 22 tot 31 juli op                  
kamp. 
 
Scenario 2 
 
Er zijn meer ingeschreven welpen dan in de contactbubbel van 50 past. In dat geval kiezen we ervoor                  
om de 1e jaars welpen uitzonderlijk te laten aansluiten met de kapoenentak. Dat betekent ook dat                
zij pas op 26 juli op kamp zullen gaan. In dit geval ziet dat er concreet zo uit:  
 
- De 2e- en 3e jaars welpen gaan van 22 tot 31 juli op kamp 
 
- De 1e jaars welpen gaan samen met de kapoenen van 26 tot 31 juli op kamp  
 
- Hoeveel kost het kamp? 
 
De prijzen van het scoutskamp blijven ongewijzigd: €130 voor welpen, jonggivers en givers en €70               
voor kapoenen (en 1e jaars welpen in geval van scenario 2). Meer info over de betaling volgt. 
 
- Bij wie kunnen jullie terecht voor vragen? 
 
Voor al jullie vragen in verband met het kamp kunnen jullie contact opnemen met de groepsleiding                
via het mailadres groepsleiding@scoutsassent.be of telefonisch:  
 
Arne Verecken: 0498/060030                                                                                Sam Ruelens: 0496/181986 
 
In de loop van de maand juni organiseren we per bubbel een online infomoment waar we dieper                 
ingaan op de praktische aanpak op kamp en jullie ook de mogelijkheid hebben om vragen te stellen.                 
Zodra we meer informatie hebben, laten we jullie dit weten. 
 
Gezien de voorlopige onduidelijkheid in verband met de ledenaantallen is het mogelijk dat we onze               
plannen nog licht moeten wijzigen. Indien dit het geval zou zijn, vragen we om jullie begrip. 
 
We gaan er alleszins een schitterend kamp van proberen te maken. Alvast bedankt voor het               
vertrouwen! 
 
Een stevige linkerelleboog,  
 
Scouts 'Inderdaad' Assent 

 


