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Coronaprotocol 2021 
 
Hoewel het vaccineren is gestart en er volop wordt getest, hebben we ten tijde van het zomerkamp FNV 
2021 nog steeds te maken met maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 
In dit protocol zijn de maatregelen toegespitst op het organiseren van het zomerkamp FNV.  
 
Bij het opstellen van dit protocol hebben wij gebruik gemaakt van het Protocol Samen op kamp in 2021 wat 
is opgesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting 
Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR in samenwerking met Nederlands 
Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
Dit protocol in tevens conform het coronaprotocol van de Paasheuvelgroep.  
 
Bij het tot stand komen van dit protocol zijn we uitgegaan van de situatie in Nederland op 1 juli 2021. 
Versoepelingen of verzwaringen van de Nederlandse coronamaatregelen kunnen leiden tot een aanpassing 
van dit protocol.   
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Algemeen:  
• Het zomerkamp vindt plaats van maandag 2 augustus t/m zaterdag 7 augustus 2021 op het terrein van 

de Paasheuvel in Vierhouten in Nederland. 
• Vrijwilligers (leiding) komen in het weekend voorafgaand (vrijdag 30 juli t/m zondag 1 augustus 2021) 

aan het zomerkamp om het kampterrein verder in te richten en op te bouwen. Tenten en sanitair is 
vooraf geplaatst op het terrein.  

• Gedurende de kampweek wordt de ‘kampbubbel’ in acht gehouden. Dit betekent dat er na start van 
het kamp geen personen meer aan de groep deelnemers en vrijwilligers worden toegevoegd. De 
‘kampbubbel’ houdt gedurende de gehele kampweek ruime afstand (minimaal 1,5 meter) tot alle 
personen buiten de bubbel.  

• Binnen de ‘kampbubbel’ hoeven deelnemers onderling geen afstand te houden, vrijwilligers houden in 
principe wel 1,5 meter afstand tot elkaar en deelnemers.  

• Voor de uitvoering van het zomerkamp  FNV verwachten wij van al onze vrijwilligers dat zij een 
coronatoegangsbewijs kunnen overleggen. Zonder dit bewijs kan een vrijwilliger niet deelnemen aan 
het zomerkamp.   
 

Gezondheidscheck en gezondheidsverklaring: 
• Uitgangspunt voor deelname aan het zomerkamp is de RIVM gezondheidscheck. Zomerkamp FNV is in 

het kader van de coronamaatregelen een zogenaamde ‘georganiseerde jeugdactiviteit’. Deze 
activiteiten zijn al enige tijd toegestaan omdat deze binnen de geldende maatregelen en protocollen 
veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. Daarom kunnen kinderen deelnemen zonder negatief test- 
of een vaccinatiebewijs. Daar tegenover staat dat het doen van de RIVM gezondheidscheck 
voorafgaand aan de activiteit verplicht is.  
Dit is en blijft ook het uitgangspunt: een negatieve (zelf)test of een vaccinatiebewijs vervangt de RIVM 
gezondheidscheck niet.  

• Deelnemers en vrijwilligers worden verzocht van te voren een gezondheidsverklaring in te vullen.  
Op de verklaring staan contactgegevens (meerdere telefoonnummers), eventueel medicijngebruiken/of 
allergieën en/of aandoeningen. Hierbij wordt specifiek gevraagd naar aandoeningen die dezelfde 
symptomen als het coronavirus veroorzaken, zoals bekende chronische luchtwegklachten, astma en 
hooikoorts en wordt geïnventariseerd of een deelnemer tot de risicogroep behoort. Deze deelnemers 
en de klachten zijn bekend bij de EHBO en de betrokken vrijwilligers.  

• Voordat het zomerkamp begint, moeten alle deelnemers en vrijwilligers een gezondheidscheck doen. 
Hiervoor krijgen zij van te voren een formulier gezondheidscheck wat zij op de dag van vertrek naar het 
zomerkamp invullen.  

• Deelnemers die mee willen op kamp, nemen het ingevulde formulier gezondheidscheck mee naar de  
opstaplocatie, waar dit formulier wordt gecontroleerd door de busbegeleider.  

• Vrijwilligers die mee willen op kamp, moeten op de dag van aankomst in het weekend het formulier 
gezondheidscheck invullen en deze meenemen naar zomerkamp.  

• Op maandagochtend, voor aankomst van de deelnemers, wordt de gezondheidscheck nogmaals 
uitgevoerd.  

• Als één van de vragen van de gezondheidscheck of op de gezondheidsverklaring met ja wordt 
beantwoord, dan kan diegene niet mee op zomerkamp. Dit geldt voor deelnemers en vrijwilligers.  

• Deelnemers of vrijwilligers die regelmatig verkouden of ‘snotterig’ zijn voldoen niet aan de 
gezondheidscheck en kunnen helaas niet mee op zomerkamp.  

• Deelnemers en vrijwilligers worden dagelijks gemonitord op ziekteverschijnselen. Dit wordt gedaan aan 
de hand  van de vragen uit de gezondheidscheck.  Het proces als iemand klachten heeft, wordt 
verderop in het protocol beschreven.  

• De gezondheidsverklaring en de gezondheidscheck zijn als bijlage toegevoegd. 
 
Testen: 
• Het preventief gebruiken van snel- of zelftesten voorafgaand of tijdens het kamp kan niet verplicht 

worden gesteld. Dit heeft als belangrijkste reden dat jeugdactiviteiten, waaronder kampen, wettelijk 
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gezien zonder coronatoegangsbewijs (test- of vaccinatiebewijs) toegankelijk zijn, zowel voor 
deelnemers t/m 17 jaar als alle volwassenen van 18 jaar en ouder.  

• Voor deelnemers tot en met 17 jaar geldt daarnaast dat zij ook zonder coronatoegangsbewijs de 
anderhalve meter los mogen laten. Daarom volstaat de gezondheidscheck en blijft de 
gezondheidscheck leidend voor toegang tot het kamp.  

• Het staat iedereen vrij om preventief een zelftest te doen (voor en/of tijdens kamp), maar dit geeft 
geen extra vrijheden tijdens kamp en/of toegang tot het kamp.  
 

Coronatoegangsbewijs: 
• Wij vragen onze vrijwilligers wel om een coronatoegangsbewijs.  
• Dit coronatoegangsbewijs geeft géén toegang tot het kamp (daarvoor is de gezondheidscheck).  
• Een coronatoegangsbewijs kan worden aangemaakt via coronacheck.nl of de CoronaCheck-app en 

toont aan dat iemand negatief is getest, volledig is gevaccineerd of een besmetting heeft doorgemaakt. 
• Het laten vallen van de 1,5 meter afstand is niet mogelijk met een coronatoegangsbewijs.  
 
Deelnemers: 
• Deelnemers (kinderen) geboren in 2007, 2008 en 2009 mogen mee op zomerkamp. Dit betekent dat de 

leeftijd van de deelnemers varieert tussen 11 en 14 jaar.  
• Ook deelnemers uit een risicogroep kunnen in principe mee op kamp. Hierover vindt overleg plaats met 

ouders om eventuele aanvullende maatregelen door te spreken. Bij twijfel kunnen ouders overleggen 
met de huisarts. De EHBO is hiervan op de hoogte en instrueert betrokken vrijwilligers.  

• Deelnemers die mee op kamp gaan, moeten alle vragen van de RIVM Gezondheidscheck met ‘Nee’ 
kunnen beantwoorden.  

• Deelnemers hoeven onderling geen afstand te houden. Zij houden wel 1,5 meter afstand van de 
vrijwilligers. 
 

Vrijwilligers: 
• Vrijwilligers (leiding) kunnen mee vanaf 18 jaar ouder.  
• Vrijwilligers die mee willen op kamp en in een risicogroep vallen kunnen ook mee. Voorwaarde is dat zij 

én de andere begeleiders en deelnemers op kamp, zich extra bewust zijn van de risico’s en de 
maatregelen strikt naleven, conform het advies van het RIVM voor risicogroepen.  

• Vrijwilligers die mee willen op kamp, moeten alle vragen van de RIVM Gezondheidscheck met ‘Nee’ 
kunnen beantwoorden.  

• Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij voor het zomerkamp in het bezit zijn van een 
coronatoegangsbewijs. 

• Vrijwilligers houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de deelnemers. 
• EHBO draagt beschermingsmiddelen (handschoenen en mondkampje) bij medische handelingen. 
• Chauffeur wordt alleen ingezet voor noodzakelijke boodschappen. Chauffeur draagt een mondkapje en 

houdt 1,5 meter afstand tot externe contacten. 
 
Vervoer: 
• Met touringcarbussen worden de deelnemers op verschillende opstapplaatsen opgehaald en naar 

kamp gebracht. 
• Het vervoer wordt verzorgd door Elbo Tours BV. De busmaatschappij en de chauffeurs dienen zich te 

houden aan de Covid-19 richtlijnen Touringcarvervoer, opgesteld door Busvervoer Nederland. Hierin 
zijn naast de algemeen geldende maatregelen ook richtlijnen opgenomen met betrekking tot ventilatie 
en hygiëne.   

• Het dragen van een mondkapje tijdens de busreis is voor alle deelnemers verplicht.  
• In iedere bus is een busbegeleider aanwezig. De busbegeleider houdt 1,5 meter afstand van de 

deelnemers en draagt een mondkapje.    
• De ochtend van vertrek heeft de kampleiding contact met de busbegeleider om de gezondheidscheck 

door te nemen.  
 



 

5 
Coronaprotocol, versie 3.0 – 12 juli 2021 

Maatregelen tijdens kamp: 
• Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.  
• Deelnemers slapen in tenten in een deelkamp. De tentleider slaapt bij de deelnemers in de tent, 

waarbij de tentleider 1,5 meter van de deelnemers ligt.  Tussen de slaapplaatsen van de deelnemers 
worden de tassen geplaatst,  zodat hier ook enige afstand wordt gehouden.  

• De tent wordt dagelijks geventileerd door de ventilatievensters in de tenten en het zoveel mogelijk 
open houden van de tentdoeken.  

• Deelkampcoördinatoren slapen in een zg. pipowagen, hierin kunnen zij 1,5 meter afstand houden. De 
pipowagen wordt dagelijks geventileerd.  

• Overige vrijwilligers slapen in grote safaritenten waarbij zij 1,5 meter van elkaar kunnen slapen. 
Daarnaast worden er losse tenten bij gezet zodat alle vrijwilligers zich aan de 1,5 meter afstand kunnen 
houden.  De safaritenten worden dagelijks geventileerd worden door de ventilatievensters in de tenten 
en het zoveel mogelijk open houden van de tentdoeken.  

• We verlaten het kampterrein zo min mogelijk om zo de bubbel intact te houden.  
• Programmaonderdelen waarbij we gebruik maken van het achter het terrein gelegen bos- en 

heidegebied worden zo ingericht dat er afstand gehouden kan worden van externe passsanten.  
• Voor gebruik van gezamenlijke buitenfaciliteiten op het terrein, zoals de speelvijver en het speelbos, 

maken we telefonisch afspraken met de overige groepen op het terrein, zodat deze niet tegelijkertijd 
met andere groepen wordt bezocht en de kampbubbel intact blijft.  

• Het stuk terrein waar het zomerkamp plaats vindt is afgebakend en in principe niet toegankelijk voor 
externe contacten. 

• Externe contacten, zoals leveranciers worden op een aangewezen plek op het terrein ontvangen. Hier 
komen geen deelnemers en is er de mogelijkheid om contactloos te leveren.  

• Extern bezoek is tijdens de kampweek niet toegestaan.   
• Op het terrein is een grote hal aanwezig (Zonnehal), waar we gebruik van kunnen maken tijdens de 

maaltijden en die wordt ingezet als regenlocatie. Voor het ventileren van deze hal worden grote 
ventilatoren ingezet.  
 

Hygiëne: 
• Er zijn verschillende sanitaire voorzieningen met stromend water, toiletten en douches op het 

kampterrein aanwezig.   
• Het sanitair wordt 2x per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd door medewerkers van de 

Paasheuvel en 1x per dag door vrijwilligers van het zomerkamp FNV. Ten tijde van de schoonmaak is 
het sanitair niet toegankelijk en zijn deelnemers en vrijwilligers elders op het terrein. Dit wordt 
afgetekend op de schoonmaaklijst. 

• Bij ieder deelkamp staan jerrycans met water en is er zeep aanwezig om de handen regelmatig te 
wassen.   
 

Maaltijden: 
• Maaltijden worden verzorgd en aangeleverd door de Paasheuvel.  
• De maaltijden worden op een afgesproken plaats op terrein afgeleverd. Hierbij wordt 1,5 meter afstand 

in acht genomen.  
• De maaltijden worden uitgeserveerd in buffetvorm, waarbij de deelnemers langs het eten lopen en 

opgeschept krijgen. Daarna nemen de deelnemers plaats.   
• De vrijwilligers die het eten opscheppen dragen een mondkapje en handschoenen.  
• Het is niet toegestaan om tijdens de maaltijden te lopen.   
• Iedereen maakt gebruik van zijn eigen bord, beker en bestek. 
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Ziekteverschijnselen/besmetting voor de kampweek: 
• Deelnemers en/of vrijwilligers die in de periode voor de kampweek klachten ontwikkelen en zich laten 

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

om mee te kunnen op kamp.  
• Een uitzondering hierop is als een deelnemer/vrijwilliger onderdeel uitmaakt van het bron- en 

contactonderzoek en nog in quarantaine moet blijven. Dan kun je niet mee op zomerkamp. 
 
Ziekteverschijnselen/besmetting tijdens de kampweek: 
• Indien er gedurende de kampweek bij een deelnemer of vrijwilliger klachten ontstaan die kunnen 

passen bij een besmetting wordt dit zo snel mogelijk gemeld bij de kampcoördinatoren.  
• Deelnemers en vrijwilligers die ziekteverschijnselen krijgen tijdens de kampweek kunnen niet blijven en 

moeten direct naar huis. 
• Als een deelnemer ziekteverschijnselen heeft, wordt contact opgenomen met de ouders en verzocht 

om de deelnemer nog dezelfde dag, binnen 4 uur, op te komen halen op de kamplocatie. Tot het 
moment dat de deelnemer is opgehaald, wordt deze afgezonderd van de rest van de groep. Hiervoor is 
een ruimte gereserveerd op het terrein, waarbij  EHBO aanwezig zal zijn en er vermaak georganiseerd 
wordt. De ruimte wordt na gebruik schoongemaakt, gedesinfecteerd en geventileerd. 

• Ouders/verzorgers dienen rekening te houden dat zij hun kind tijdens de kampweek binnen 4 uur 
kunnen ophalen.  

• Vrijwilligers worden in dit geval verzocht om zelf vervoer naar huis te organiseren. Vrijwilligers met 
klachten kunnen geen gebruik van het openbaar vervoer maken.   

• De deelnemer of vrijwilliger gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en laat zich testen.  
 

Besmetting tijdens de kampweek: 
• Mocht één van de personen die vroegtijdig het zomerkamp heeft verlaten i.v.m. ziekteverschijnselen 

die passen bij Covid-19 melden dat zij positief getest zijn met corona, dan nemen de 
kampcoördinatoren contact op met de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor advies met betrekking tot 
de voortgang van het zomerkamp. 

• Er zijn noodscenario’s voorhanden, mocht het zomerkamp (gedeeltelijk) beëindigd worden op advies 
van de GGD.  

• Als er een besmetting heeft plaats gevonden gedurende of na het zomerkamp, wordt dit gemeld bij de 
regionale GGD, FNV, de Paasheuvel en worden alle ouders en vrijwilligers hierover geïnformeerd.  
- GGD Noord- en Oost-Gelderland  
- FNV via kampcoördinatoren.  
- Paasheuvel  via kampcoördinatoren 

 
Klachten/besmetting na de kampweek: 
• Krijgt een deelnemer of vrijwilliger na het zomerkamp klachten, dan laat hij zich testen. De GGD neemt 

contact op voor bron- en contactonderzoek en informeert de deelnemer over wat de 
deelnemer/vrijwilliger moet doen.  
 

Communicatie: 
• Ouders, deelnemers en vrijwilligers zullen voor het zomerkamp op de hoogte worden gesteld van dit 

protocol. Zij ontvangen per post en per mail de onderwerpen die voor hun belangrijk zijn. Het volledige 
coronaprotocol is in te zien op onze website.  

• De kampcoördinatoren zijn belast met de taken in het kader van Covid-19.  
 

Bronnen: 
• Protocol Samen op kamp in 2021 - https://www.samenopkamp.nl/ 
• Gezondheidscheck - https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 
• Vervoersprotocol - https://www.knv.nl/hygienerichtlijn-touringcarvervoer/ 
• Openingsplan - https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan 

https://www.samenopkamp.nl/
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.knv.nl/hygienerichtlijn-touringcarvervoer/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
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