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INTERNATIONAAL OLYMPISCH COMITÉ: DE SPELEN GAAN DIT
JAAR TOCH DOOR
Zaterdag 9 mei 2020
De Olympische spelen gaan dit jaar dan toch door. Tot deze beslissing is het Internationaal Olympisch
Comité (IOC) deze week gekomen. Zij stelde wel enkele voorwaarden aan het evenement. Zo zal niet
Tokyo, maar het pittoreske Geel de organiserende stad zijn. Bovendien mag maar een select groepje
landen deelnemen. Wie zal de meeste medailles in de wacht slepen?

Geel organiseert dit jaar de Spelen
Een eerste voorwaarde opgelegd door het IOC is dat niet Tokyo, maar Geel de Spelen organiseert.
KSA de Lommelse Blauwvoeters zal de concrete en logistieke organisatie op zich nemen. Dit is gerust
opmerkelijk te noemen. Het IOC was van mening dat deze stad het meest kon voldoen aan de
beschermingsmaatregelen omtrent het Coronavirus. Bovendien is deze KSA de beste jeugdvereniging
van België, en is het dus logisch dat zij de logistiek mag voorzien. Dit riep echter veel reacties op van
critici, die stelden dat de stad en de vereniging niet voorbereid waren op zo’n evenement. “Wij zijn al
volop bezig met het plannen en zijn wel enorm goed voorbereid. Het wordt dit jaar een top-kamp”,
zegt hoofdleider Lucas Morren.

“Het wordt dit jaar een top-kamp” – Lucas
Morren
Slechts 4 landen nemen deel
Een tweede voorwaarde is dat slechts 4 landen mogen
deelnemen. Het IOC selecteerde Duitsland, China, de
Verenigde Staten en Rusland. Zij voegde bovendien ook de
lijst van atleten toe. Onze redactie heeft contact opgenomen
met hun managers voor reacties en verwachtingen. Hoewel
de atleten de Spelen dit jaar niet hadden verwacht, zijn ze er wel klaar voor, klinkt het.
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DUITSLAND
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Arnold Balmann
Wie

aan

snelwandelen

denkt,

denkt uiteraard eerst aan Arnold
Balmann. De jonge Duitser is om
die reden dan ook topfavoriet. Het
wandelen zit bovendien in zijn
bloed, want ook zijn vader was
een fervent wandelaar. Balmann
zelf blijft heel bescheiden: “een
podiumplaats zit er in, maar de
concurrentie

is

dit

jaar

uitzonderlijk sterk”, aldus Arnold.

Chantall Tönnestein
We kunnen wel een heel boek
schrijven over alle formidabele
zaken die Chantall Tönnestein
heeft bereikt in zijn leven. Wat u
er van moet onthouden is dat deze
jonge man, naast student te zijn
aan de universiteit van Hamburg,
ook Duits kampioen is in koeien
jagen.
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Fritz Bedsputter
“Ich

habe

das

nicht

(allein)

gedan”, is wellicht één van de
bekendste

quotes

uit

de

atletiekwereld. Wat velen niet
beseffen is dat Fritz wel degelijk
degene was die voor Duitsland op
de 4 x 100 m estafette in 2016 een
medaille naar huis bracht. Zonder
Bedsputter maakten de Duitsers in
Rio geen schijn van kans tegen de
ploeg van Jamaica (onder andere
met Usain Bolt). Een bescheiden
man dus, die Bedsputter, en zeker
de moeite waard om in het oog te
houden.

Tösse Tetsen
Vele sportliefhebbers zullen Tösse
Tetsen niet alleen kennen van op
het atletiekveld. De jongeman was
namelijk

immens

populair

op

sociale media. Hoewel hij al
enkele maanden niets meer van
zich heeft laten horen, menen veel
analisten dat hij werkt aan een
heuse

comeback.

comeback

samen

Valt

deze

met

een

podiumplaats op de Olympische
Spelen? We zullen zien.
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CHINA
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Gijsha
Dat Gijsha deze editie voor China
opkomt is geen verrassing. Als
pingpong legende is hij dan ook
topfavoriet.

In

de

speciale

discipline waarbij twee paletjes
gebruikt

worden,

is

hij

de

wereldkampioen. Wie weet kan
Gijsha op de Spelen ook goud in
de wacht slapen voor China.

Goshi

Goshi

Goshi

Goshi Goshi Goshi
Springen is Goshi’s ding. Volgens
de Chinese media heeft Goshi
Goshi het meeste kans op een
podiumplaats. Goshi Goshi Goshi
wist zelf te vertellen kans te
maken

op

2

podiumplaatsen,

“want 2 is beter dan 1”, zo klonk
het.
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Caratee
Je zou niet de eerste zijn die in
zwijm valt voor Caratee. De stoere
bink weet altijd de knapste grietjes
voor zich te winnen. De jonge man
blijft echter altijd kalm en wenst
gewoon zijn doel te bereiken: een
vrij en onafhankelijk Hongkong.

Jaspel Reunis
Wist

je

kwaliteiten

dat

Jaspel

had?

meerdere

Naast

zijn

befaamde sportcarrière is de man
ook fervent quizzer. Reunis helpt
het

team

steeds

door

de

moeilijkste vragen! Zijn motto is
dan ook “met alle chinezen, maar
niet met den deze’.
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Sam

Jong-Uno

aka

Samo Worst L. Aar
We hadden Jong-Uno graag zien
opkomen, maar helaas. Deze
jonge

ondernemer

èn

sumoworstelaar besloot onlangs
zijn eigen noedel restaurant te
openen. Omdat zo’n keet zijn
eigen

niet

runt,

is

hij

genoodzaakt thuis te blijven. We
gaan met onze redactie zeker
eens een soepje of 8 drinken in
zijn stulpje en zullen hiervan een
uitgebreide review geven.
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DE VERENIGDE STATEN
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Simon S. Maldic
Maldic is een bekende naam in de
baseball. Als aanvoerder van het
Amerikaanse team zijn ze uit op
goud. Hoewel er veel discussie is
over de grootte van zijn baseball
knuppel (wat zelfs heeft geleid tot
een schorsing van zijn team, de
New York Yankees), wist hij ons
te vertellen dat zijn favoriete
knuppel

voor

de

Spelen

de

perfecte afmetingen heeft.

Braaaaaaaaaack Obama
Jawel,

u

leest

Braaaaaaaaaack

het

goed.

Obama

is

geselecteerd voor de Olympische
spelen. Vele zullen denken hoe de
voormalige president van Amerika
het zo ver heeft kunnen schoppen,
maar

dat

is

een

serieuze

misopvatting. Braaaaaaaaaack is
namelijk

het

neefje

van

de

bekende ex-president. “Ik ga me
eerst focussen op die gouden
medaille,

daarna

word

ik

president”, wist de jongeman ons
te vertellen.
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B. Alla Bramma
Deze jonge coureur heeft al mee
gefietst

in

alle

Vlaamse

klassiekers. Het is dan ook logisch
dat de Amerikanen deze man
selecteren om mee te doen in Geel.
Naast zijn fiets moet zijn geld ook
blijven rollen, bezoek hem dus
zeker eens op de beurs van New
York.

. Gemaakt Goodbye
.

Gemaakt

Goodbye

is

een

gewaardeerd atleet. Niet alleen is
Goodbye surfer, ook is hij een
uitstekend gewichtheffer. Liefst
oefent hij beide sporten dan ook
tegelijk uit. Zo heeft hij zelf het
wereldkampioenschap
‘gewichtheffen op de golven’ in
het leven geroepen waar hij de
gouden medaille in de wacht wist
te slepen. We zijn benieuwd wat
Goodbye deze Spelen in petto
heeft.
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RUSLAND
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Brunov Vierrus
Onze Brunov zijn bekendheid
verspreidde onlangs zeer snel door
zijn bekende tiktok filmpjes, maar
niemand twijfelt nog aan zijn
bestaan. Volgens de legende leeft
half Rusland op de boetes van
deze snelheidsduivel. Als hij niet
de juiste papieren bij heeft, zal hij
het geweten hebben.

Putin S.
Putin is de broer van de Russische
president. Zijn broer heeft hem
dan ook als vertegenwoordiger
naar de Spelen gestuurd om een
oogje in het zeil te houden. Deze
jongeman heeft uiteraard ook zijn
sportkwaliteiten. Echter zijn deze
soms zoek omdat Putin al eens
graag een glaasje drinkt. Het is

Jeltsin Rus Rus

nog afwachten in welke staat hij

Rus Rus heeft veel rust rust nodig,

op de wedstrijden zal verschijnen.

maak hem zeker niet wakker als
hij slaapt. Als deze rus wakker
wordt, is hij niet meer te stoppen.
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Lukhasj BL. Nadd
Als laatste vertegenwoordiger
van Siberisch Rusland komt deze
beer

van

een

vent

zijn land

verdedigen, en dat mag je letterlijk
nemen. Als de toestanden van Rio
zich herhalen zal het goud weer in
zijn handen vallen. Spannend of de
extra maatregelen deze editie een
meerwaarde bieden.

Mister Wife
Deze man is na lang afwachten
eindelijk op de spelen geraakt.
Wat hij daar nog gaat doen, is
volledig onbekend maar het zal
zeker een spektakel worden. “njet”
staat niet in zijn woordenboek dus
hij zal zeker alles geven om zijn
dans tot perfectie te krijgen.
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Algemeen
Door de maatregelen waar wij ons dit jaar aan moeten houden, hebben we besloten
het kamp voor de leden in te korten en gaan de leden dus van 22 juli tot en met 30
juli op kamp. De leiding zal wel gewoon van 21 juli tot en met 31 juli op het
kampterrein aanwezig zijn zodat we het kampterrein tip top in orde kunnen maken
voordat de leden aankomen.
Onze KSA wordt opgesplitst in drie bubbels. De eerste bubbel is de blauwe bubbel
en zal bestaan uit de piepjongknapen, de jongknapen en hun leiding. De tweede
bubbel is de gele bubbel en zal bestaan uit de knapen, de jonghernieuwers en hun
leiding. De derde bubbel zal bestaan uit de kookploeg en is de rode bubbel. Deze
bubbels blijven strikt gescheiden. De blauwe bubbel maakt dit jaar dus gebruik van
de gebouwen om te slapen en te eten. De gele bubbel verblijven volledig in tenten.
Op het kampterrein zijn twee sanitaire blokken aanwezig dus elke ledenbubbel heeft
zijn eigen sanitair. De kookploeg gebruikt een douche en een toilet binnen de
sanitaire blok van de blauwe bubbel.

Kampplaats
Dit jaar zetten we onze tentjes neer in Geel.
Kaartjes voor je kleine kapoen (of knappe leider) zijn altijd welkom op het volgend
adres:

*NAAM*
Lokalen DE KRUISKWACHT
Kruiskwacht z/n
2440 GEEL
(KSA DE LOMMELSE BLAUWVOETERS)

De postbode komt niet zo vaak op het kampterrein dus stuur de kaartjes/brieven
goed op tijd. Zo komen ze zeker binnen de kampperiode aan!
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Inschrijving en prijs
Voor 8 dagen vol plezier en vertier vragen we het democratische bedrag van €125
per lid. Broers krijgen korting: zij betalen eenmaal €125 en €115 vanaf het tweede
kind.
De piepjongknapen mogen helaas maar 6 dagen mee op kamp. Voor hen begint het
avontuur pas op 24 juli. Zij betalen bijgevolg slechts €95. In de prijs is alles
inbegrepen: 3 maaltijden per dag, verblijf, vieruurtje, spelmateriaal, daguitstap,
verzekering, kampvervoer...
Het is aangeraden uw zoon een klein zakcentje mee te geven zodat hij zichzelf af en
toe kan voorzien van de nodige suikers1.
Het inschrijvingsformulier vindt u achteraan dit kampboekje. Het kampgeld dient
gestort te worden op volgend rekeningnummer met vermelding van “naam +
voornaam + kamp 2020”:
BE52 0689 0347 5609
Dit jaar konden we wegens de omstandigheden helaas geen inkomsten ontvangen
van onze jaarlijkse fuif en de bezoekdag. Deze evenementen maakten het kamp
ieder jaar financieel mogelijk. Gezien de situatie volgens ons voor iedere ouder
anders is, hebben we toch besloten om de kampprijs niet te verhogen. Wij zouden
graag een beroep doen op uw vrijgevigheid. Zo kan u bij het inschrijvingsgeld een
vrije bijdrage storten om het kamp voor ons financieel iets draagbaarder te maken.
Alvast bedankt!

KSA Nationaal heeft ook een steunfonds voor de leden die het financieel moeilijk
hebben.

Voor

meer

informatie

omtrent

dit

fonds,

kan

u

terecht

op:

https://www.ksa.be/steunfonds

Vertrek en terugkomst
Wegens de maatregelen waar wij ons aan moeten houden dit jaar, zullen we ook in
de aparte bubbels moeten aankomen zodat contact vermeden wordt. Dit zal als volgt
zijn voor het vertrek:
22 juli om 10u: Knapen
22 juli om 14u: Jongknapen
1

Er vindt in de mate van het mogelijke dagelijks een frisdrankverkoop (halve-liter flesjes) plaats. De leiding ziet
erop toe dat er niet overdreven wordt.
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24 juli om 16u: Piepjongknapen
En voor de terugkomst:
30 juli om 9u30: Piepjongknapen en jongknapen
30 juli om 11u: Knapen

De piepjongknapen, jongknapen en knapen worden dit jaar gebracht door de ouders
omdat de kampplaats niet zo ver is. De leden worden afgezet op de parking van de
Lissenvijver (adres: Lissenvijver 10, 2440 Geel) waar de leiding van hun bubbel op
hun wacht. Zorg dus dat je op het afgesproken uur aan de parking van de
Lissenvijver aanwezig bent. De leden gaan dan vervolgens samen met hun leiding
naar de kampplaats even verderop. De ouders mogen door de maatregelen ook niet
meelopen met de leden om de bagage te helpen dragen. De leiding zal hierbij
helpen. Zorg wel dat de leden zelf hun bagage kunnen dragen zodat we alles in een
keer mee kunnen nemen naar de kampplaats. We vragen ook aan de ouders om niet
te blijven staan praten na het afzetten van de leden en een mondmasker te dragen
wanneer ze de leden komen afzetten. Uiteraard is afstand houden van elkaar ook
vereist.

Als er broers zijn, komen beide broers op het laatste aankomstmoment van de dag.
Bijvoorbeeld: een broer zit bij de jongknapen, de andere broer bij de knapen → dan
komen beide broers op 22 juli om 14u aan op de kampplaats. Als een broer bij de
jongknapen zit en de andere broer bij de piepjongknapen, worden ze uiteraard wel
op beide dagen gebracht en dus niet op dezelfde dag.
Voor het ophalen van de leden de 30ste is het omgekeerd. Daar worden beide
broers bij het eerste ophaalmoment opgehaald.

De jonghernieuwers gaan samen met de leiding van 21 juli tot en met 31 juli op kamp
zodat ze ons kunnen helpen met alles klaar te zetten. Ze zullen samen met hun
leiding op 21 juli vertrekken met de fiets en spreken af om 13u aan het lokaal. Houd
zeker de JHN-facebookgroep in de gaten voor als dit nog zou wijzigen.

Bagage afleveren en ophalen
De piepjongknapen, jongknapen en knapen nemen zelf hun bagage mee. Ze nemen
deze ook weer terug mee naar huis, wanneer zij vertrekken op 30 juli.
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De bagage van de jonghernieuwers wordt met de camion mee vervoerd. Zij brengen
hun bagage binnen op zondag 20 juli om 14u (aan het lokaal). Zij laden dan de
camion in samen met de knapen- en JHN-leiding (gele bubbel). De bagage wordt
ook weer met de camion vervoerd op 31 juli en kan mee naar huis worden genomen
nadat de camion is uitgeladen.

Wat neem je zeker (niet) mee op kamp?
Slaapgerief
● Veldbed of luchtmatras: geen
ligzetel, deze sneuvelen te snel!
● Isoleermatje of noppenmatras
● Slaapzak of laken (+ eventueel

Hygiëne
● Handdoeken (ongeveer 4 stuks)
● Washandjes (ongeveer 8 stuks)
● Toiletzak:
○ Tandpasta

een dekentje voor de koude

○ Tandenborstel

nachten)

○ Spoelbeker

● Plastieken matrasbeschermer

○ Scheergerief voor de

voor leden met nachtelijke

mannen onder ons

waterprobleempjes

○ Zeep en shampoo

● Pyjama

○ Deodorant

● Knuffeldiertje(s)

○ (Ecologische) handzeep

● Kussen met kussensloop
Kledij

Voor warm weer

● KSA kledij

● Zwembroek

○ T-shirt

● Badhanddoek

○ Trui (optioneel)

● Badmuts

● Speelkledij

● Eventueel: een zwembril

● 5 truitjes en 5 broekjes
● 10 onderbroekjes
● (minstens) 2 paar sport- of
speelschoenen
● 10 paar kousen
● Kledij die vuil mag worden (o.a.
een wit T-shirt waar bijvoorbeeld
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verf op mag komen)
● Regenkledij

Divers
● Zonnecrème

Zeker NIET meenemen
● Dure voorwerpen die niet

● Muggenmelk

thuishoren op een KSA-kamp

● Zaklamp

(gsm, ipod, horloges, …)

● Een (goed sluitende) linnenzak
voor de vuile was
● Een boekje/strip voor tijdens de
platte rust
● Briefpapier, enveloppen,
postzegels en schrijfgerief

● Zakmessen, dolken, aanstekers
of andere gevaarlijke voorwerpen
worden in beslag genomen
● Snoep: dit vermindert de eetlust
en kan niet geaccepteerd worden
op kamp.

● Voor medicijnen: contacteer de
leiding
● Identiteitskaart of Kids-id
● Een beetje zakgeld
● 5 (uitwasbare) mondmaskers
voor leden ouder dan 12 jaar
● Veel papieren zakdoeken! Het
gebruik van stoffen zakdoeken is
niet toegelaten

Eten
● Mes
● Vork
● Lepel
● Gamel of onbreekbaar bord
● Drinkbeker
● Eierdopje
● Vaatdoeken

BELANGRIJK!
-

Merk al je kledij en spullen (naam en eventueel kleur van bubbel)
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-

Steek alles in goed-sluitende en stevige rug- of sporttassen. Losse zakken
worden niet aangenomen

Tentenverdeling
De blauwe bubbel (PJKN, JKN en hun leiding) slaapt in gebouwen dit jaar en de gele
bubbel (KN, JHN en hun leiding) slaapt in tenten.

Medische fiche
Het medische fiche is in een aparte bijlage terug te vinden in het bericht over het
kamp op onze site. Deze moet aan de banverantwoordelijken gegeven worden
wanneer de leden aan de Lissenvijver aankomen. Hieronder vindt u een lijst met wie
de banverantwoordelijken zijn per ban:
Piepjongknapen: Jesse
Jongknapen: Sam
Knapen: Lucas
Jonghernieuwers: Tijs

Kookploeg
Geen kamp zonder kookploeg. Wij zijn dan ook enorm dankbaar dat er wederom
ouders en sympathisanten bereid zijn hun vakantie op te offeren om voor ons
dagelijks te koken! We hebben dezelfde kookploeg als de afgelopen twee jaren. Zij
doen hun uiterste best om lekker en voedzaam eten voor ons te koken en ze slagen
door ook elke maaltijd in! Omdat het eten op kamp zo lekker is, is het dus zeker niet
nodig om snoep mee te nemen op kamp want dat bederft de eetlust. Snoep, chips,
koeken… zijn dan ook ABSOLUUT VERBODEN op kamp. Indien de leiding toch
snoepgoed kan vinden, zullen zij dit met veel genoegen vernietigen.

Bezoekdag
Dit jaar zal er geen bezoekdag zijn aangezien het contact met zo veel mogelijk
personen vermeden moet worden. Een bezoekdag organiseren is dit jaar bovendien
verboden.
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Dagindeling
UUR

GEBEURTENIS

7u45

Opstaan hoofdleider

8u00

Opstaan leiding

8u15

Opstaan leden

8u30

Formatie

8u35

Ontbijt

9u30

Inspectie

10u00

Start activiteit

12u25

Formatie

12u30

Middagmaal

13u30

Platte rust

14u30

Animatie

15u15

Start activiteit

16u30

Vieruurtje

16u45

Vervolg activiteit

18u55

Formatie

19u00

Avondmaal

20u00

Avondactiviteit

21u15

Formatie

21u30

Slapen piepjongknapen en jongknapen

22u15

Slapen knapen

00u00

Slapen JHN

00u00

Vergadering leiding

Noodgevallen
Ingeval van spoed kan u onze hoofdleider bereiken op onderstaand nummer. Moest
er niemand opnemen, spreek dan gerust een berichtje in, dan contacteren wij u zo
spoedig mogelijk.
Lucas Morren: 0499/17.04.17
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Leiding op kamp
Piepjongknapen:

Jongknapen:

Knapen:

Jonghernieuwers:

Jesse De Bruijn

(0471 22 62 38)

Kobe Daniëls

(0484 99 24 54)

Simon Verlinden

(0495 34 34 64)

Arne Dekoninck

(0479 43 82 03)

Gijs Vliegen

(0474 56 18 58)

Sam Van Noyen

(0479 13 12 88)

Brecht Van Elderen

(0474 19 33 21)

Rik Luykx

(0468 26 20 14)

Jasper Polleunis

(0487 78 06 52)

Lucas Morren

(0499 17 04 17)

Bram Verbeek

(0493 03 33 69)

Ferre Vreysen

(0479 59 80 57)

Tijs D’Joos

(0499 72 98 65)

Thomas Vliegen

(0483 42 31 92)

Jelle Smits

(0479 89 13 44)

Siemen D’Joos

(0471 99 97 10)

Corona-maatregelen
Onderstaande regels zijn opgelegd door de overheid.
● 2 bubbels van elk maximum 50 personen;
● Een lid dat minstens 5 dagen voor hij op kamp gaat ziek is, kan helaas niet
mee op kamp;
● Risicogroepen mogen enkel mee op kamp na goedkeuring van de huisarts
(zie bijlage met risicogroepen);
● Er mogen geen externen op het kampterrein komen (ouders mogen niet
helpen bij het installeren van bedden, de leiding zal hier dit jaar extra bij
helpen);
● Bij leveringen door externen op het kampterrein, wordt er een mondmasker
gedragen door de persoon die het eten in ontvangst neemt;
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● Was zoveel mogelijk de handen. De handen worden steeds afgedroogd met
papieren doekjes;
● Hoest in de elleboog, nies in een papieren zakdoek (wordt duidelijk gemaakt
met pictogrammen);
● Intensief contact tussen leden ouder dan 12 jaar wordt vermeden;
● Tenten, gebouwen en materiaal worden voldoende verlucht en materiaal
wordt elke keer ontsmet als het van bubbel wisselt. Materiaal dat veel gebruikt
wordt door beide bubbels, wordt voorzien voor beide bubbels;
● De ouders controleren of het kind geen koorts heeft vlak voordat ze
vertrekken naar kamp. Als het kind koorts heeft, blijft hij thuis;
● Draag een mondmasker wanneer de leden gebracht worden. Dit geldt voor
ouders en leden ouder dan 12 jaar;
● Iedereen moet voldoende nachtrust krijgen. Indien de leden vermoeid zijn,
doen we extra platte rust of een rustigere activiteit. De leden gaan ook een
beetje vroeger slapen dan andere jaren;
● De gebouwen en tenten worden ook dagelijks ontsmet (zeker het sanitair);
● Activiteiten worden zoveel mogelijk in open lucht georganiseerd;
● We voorzien gesloten vuilnisbakken;
● Na het kamp is het voldoende om de spullen gewoon te wassen;
● De leden nemen zelf voldoende papieren zakdoeken en eventueel
ontsmettingsmiddel mee. Iedereen neemt ook zelf (ecologische) zeep mee
zodat we zeker niet te kort hebben;
● Wie meegaat op kamp, mag in dezelfde week niet meer deelnemen aan
andere kampen/speelpleinwerking… Dit geldt zowel voor het kamp als na
het kamp. Wij rekenen ook op jullie gezond verstand zodat alles zo veilig
mogelijk kan verlopen voor iedereen.
● Er wordt een contactlogboek bijgehouden waarin alle contacten tussen de
verschillende bubbels en externen worden bijgehouden. Uiteraard wordt
contact met anderen zo veel mogelijk vermeden. Wij houden het
contactlogboek nog tot één maand na het kamp bij.
● Ouders brengen ons op de hoogte als een lid of een ander gezinslid ziek
is geworden na kamp. Het wordt ook aangeraden om zelf een
contactlogboek bij te houden voor kamp zodat alles vlot kan verlopen als er op
kamp een besmetting zou zijn.
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● Er is een quarantaine-tent voorzien voor als een lid ziek is. Dit geldt voor alle
soort ziektes dus niet enkel covid-19. Per bubbel is er een verantwoordelijke
die de zieke verzorgt en naar de dokter belt. Vervolgens worden de ouders
ingelicht en moet het lid onmiddellijk worden opgehaald. Er moet dus altijd
een ouder/voogd beschikbaar zijn om het kind te komen halen! Wie ziek
is, gaat dus naar huis. Indien de dokter laat weten dat het mogelijks om covid19 gaat, moet het lid binnen de 24u getest worden. Dit is de
verantwoordelijkheid van de ouders. Als het kind positief test op covid-19,
zal de hele bubbel naar huis worden gestuurd en moet iedereen van die
bubbel getest worden. De hele bubbel mag, als er iemand besmet is met
covid-19, gedurende minimum 7 dagen geen bezoek brengen aan
risicogroepen. Het noodplan van KSA nationaal zal ook als bijlage terug te
vinden zijn op onze website.

Zorg dat het lid op de hoogte is van de regels voordat hij op kamp vertrekt!

Inschrijvingsformulier
Inschrijvingsformulier
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