
Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana 
Proud to be a Be Pals Scout 

 
De Woudwachters 

06-29406600 
woudwachters@bepals.nl 

 

 
Laan van Poot 93 – 2566 EA Den Haag – www.bepals.nl - KvK 27311153 

Den Haag, 11 maart 2021 
Betreft: Coronamaatregelen kamp-dag activiteiten  
 
 
Geachte ouders en verzorgers,  
 
Vanwege het Corona virus zijn Corona maatregelen tijdens het aankomende kamp / dag activiteiten 
belangrijk. Via deze brief willen we jullie hier over informeren. Belangrijk is om te vermelden dat we 
twee weken voor de start van het kamp / dag activiteiten de definitieve informatie versturen. We kunnen 
helaas niet in een glazenbol kijken en mogelijk veranderen de maatregelen nog voordat we het kamp / 
dag activiteiten starten. Daarnaast wachten we nog op aangepaste protocollen vanuit Scouting 
Nederland die we als leidraad gebruiken. Ook of het een kamp wordt of toch dag activiteiten bepalen 
welke maatregelen we moeten nemen.  
 
De belangrijkste afspraken die we alvast met jullie delen zijn:  
 

 Iedereen doet een gezondheidscheck (Bij de dagactiviteiten elke dag bij een kamp alleen bij 
aankomst.) 

 De ouders brengen hun kinderen en gaan daarna naar huis.  

 De ouders komen niet op het terrein 

 De activiteiten zijn zoveel mogelijk buiten 

 Als een deelnemer ziek wordt informeren we de ouders en moet het lid worden opgehaald 
 
Belangrijkste aandachtspunten vanuit het protocol van afgelopen jaar 2020 
 

 De sanitaire ruimte wordt 3 keer per dag schoon gemaakt 

 De deelnemers wassen hun handen regelmatig 

 Leiding houdt onderling 1.5 m afstand van elkaar 

 Bij overnachting is er geen ruimte voor uitjes zoals het zwembad of pretpark bij dagactiviteiten 
is dit wel mogelijk  

 Bij overnachting wordt de slaapruimte tijdens gebruik de hele avond geventileerd door een raam 
open te zetten.  

 Bij een overnachting bevindt de leiding en deelnemers in een kampbubbel waarbij zo min 
mogelijk contact is met andere mensen buiten de kampbubbel 

 
Wij hopen dat we jullie voldoende hebben geïnformeerd mochten er nog vragen zijn dan horen we dat 
graag via de e-mail.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Steenkist 
teamleider 
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