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Betreft: mogelijkheden en beperkingen voor zomerkampen

Geachte heer de Jonge,
Kinderen en jongeren kunnen weer meer bewegen, sporten en spelen, ook in
groepsverband. Geweldig! Deze ruimte is samen met gemeenten actief opgepakt door
sport- en jeugdverenigingen. Veel organisaties kijken nu vooruit. De zomervakantie en de
zomerkampen staat voor de deur. Wij zoeken als koepel- en ondersteuningsorganisaties
voor jeugd- en jongerenwerk samen met de overheid naar de mogelijkheden en
beperkingen. Wat kan, wat mag? We gaan graag op korte termijn met u in overleg, want
dit voorkomt last minute acties, geeft duidelijkheid aan jeugd, (vrijwillige) begeleiders én
ouders en biedt de mogelijkheid om nog op tijd te anticiperen. De eerste zomerkampen
starten begin juli en de organiserende jeugd- en jongerenorganisaties moeten ook de
gelegenheid hebben voorbereidingen te treffen.
Vorig jaar gingen tienduizenden kinderen en jongeren op zomerkamp, variërend van
sport-, pony- en zeilkampen, kampen voor bijzondere doelgroepen als asielzoekers,
kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een beperking of ziekte tot kampen van
jeugdorganisaties als Scouting, YMCA, JongNL Limburg en Jong Nederland, het kerkelijk
jeugdwerk en participanten van het Steunpunt KinderVakanties. Het gaat hierbij zowel
om lokale als landelijke organisaties in de profit en non-profit sector.
Voor kinderen en jongeren is het kamp het hoogtepunt in het jaar. Samen met
leeftijdsgenoten een paar nachten of een week weg van huis, uitgedaagd worden om
grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen
fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen,
uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden.
Het is een vaak een boost voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling.
Voor kinderen uit kwetsbare groepen, zoals kinderen uit een onveilige sociale- of
ongunstige economische thuissituatie of kinderen met een beperking is dit extra van
belang.
We moeten langzamerhand gaan besluiten wat we deze zomer kunnen doen voor al
deze kinderen, jongeren en hun (vrijwillige) begeleiders die het zomerkamp als
hoogtepunt van hun activiteiten zien. Wat is mogelijk voor kampen met kinderen onder de
12 en jongeren van 12 tot 18 jaar? Hoe kunnen we - met inachtneming van de juiste
maatregelen - toch kampen door laten gaan en welke alternatieven zijn mogelijk zodat
kinderen een mooie zomervakantie hebben? Het belang voor kinderen, jongeren én hun
ouders is groot, omdat ook familievakanties veelal niet of beperkt doorgaan en het
daarmee een lange zomer wordt. Natuurlijk is de gezondheid en veiligheid van onze
deelnemers, begeleiders en de samenleving leidend, maar wij kijken graag naar wat er
wél mogelijk is.

Graag zouden we met u afstemmen wat de mogelijkheden zijn en vragen we
ondersteuning bij het opstellen en toetsen van onze protocollen. We verzoeken u zo snel
mogelijk duidelijkheid te geven aan alle kinderen, ouders, organisaties en gemeenten.
Onze belangrijkste vragen zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief.
We hopen op zeer korte termijn met u in overleg te kunnen treden. Dhr. Boersma,
directeur van Scouting Nederland, is als contactpersoon bereikbaar via
fedde.boersma@scouting.nl.
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Mede namens onder andere:
De aangesloten leden van het steunpunt KinderVakanties, JongNL Limburg, Jong
Nederland, NJR, BV Jong, Zeekadetkorps Nederland en anderen.
Deze brief is ook verzonden aan het MCCb, het Veiligheidsberaad en de VNG.

Bijlage brief mogelijkheden en beperkingen voor zomerkampen
Zomerkampen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en er zijn een paar
varianten:
- Lokaal georganiseerde kampen met kinderen uit eigen regio, landelijk
georganiseerd met deelnemers vanuit verschillende regio's of georganiseerd
voor kinderen uit de regio, maar op andere plek in het land.
- Overnachting in groepsaccommodaties of (groeps)tenten met meerdere
deelnemers bij elkaar.
- Gebruik maken van vaste (groeps)kampeerterreinen en groepsaccommodaties,
in eigendom, dan wel gehuurd, of met toestemming van een weiland of
bosgebied van een particuliere eigenaar.
- Gebruik van vaste of mobiele gezamenlijke toiletten en wasgelegenheden.
- Begeleid door (opgeleide) vrijwilligers of betaalde krachten.
- Gezamenlijke maaltijden, al dan niet zelf gekookt.
- Vaak leeftijdsgroep gericht (bv 12- en 12+).
- Met activiteiten die vaak een sport en spel karakter hebben.
Voor het uitwerken van een protocol hebben onze organisaties de volgende vragen waar
vanuit veiligheid en gezondheid graag antwoorden op komen:
- Hoe kunnen we met groepen kinderen verantwoord overnachten en is er daarbij
onderscheid in 12- en 12+?
- Zijn alleen campings open of mag er ook gebruik gemaakt worden van
groepsaccommodaties en andere gebouwen met een logiesfunctie voor kampen
(zoals dit jaarlijks gebeurd)?
- Kunnen we maaltijden aanbieden aan deelnemers en/of hen zelf laten koken?
- Is er bezwaar tegen het organiseren van kampen buiten de eigen regio?
- Hoe kunnen kinderen en jongeren verantwoord reizen naar de kamplocaties?
- Indien organisaties geen kampen kunnen organiseren, zijn dan dagactiviteiten in
het kader van sport, bewegen en cultuur in de eigen gemeente mogelijk?

