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Inleiding
Sinds 1973 organiseren wij een vakantieproject voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.
Ondanks alle beperkingen door het coronavirus staan ook nu weer vele deelnemers te trappelen om
een fantastische week te beleven.
We hebben dit protocol opgesteld om kinderen van 4 tot en met 13 jaar veilig aan het JVA
vakantieproject deel te laten nemen. Wij hebben daarbij aansluiting gezocht bij de maatregelen die
zijn vastgesteld in het PROTOCOL OP KAMP. Dit is een gezamenlijke richtlijn voor
zomerkampaanbieders, samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt
KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton,
NUSO, NJR, HISWA-RECRON in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en
onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Dat protocol is voorgelegd
aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.
In dit protocol zijn de maatregelen vertaald naar de specifieke situatie van ons vakantieproject.
Waarom zijn zomerkampen zo belangrijk?
Samen met leeftijdsgenoten een week lang dagelijks uitgedaagd worden om grenzen te verleggen en
talenten te ontdekken. Tijdens de weken zijn de kinderen niet alleen fysiek bezig, maar ontwikkelen
ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken
met kinderen van verschillende achtergronden. Het is vaak een boost voor hun zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en ontwikkeling. Voor kinderen in kwetsbare groepen, zoals kinderen uit een
onveilige sociale- of ongunstige economische thuissituatie, is dit extra van belang. Het JVA
vakantieproject biedt essentiële ervaringen aan kinderen, die in deze leeftijdsfase ruimte moeten
krijgen, om te experimenteren en nieuwe competenties te ontwikkelen binnen een veilige,
pedagogische omgeving. Samenzijn tijdens een vakantieproject is van belang voor de sociaal
emotionele vorming en draagt bij aan de positieve gezondheid.
Het uitgangspunt
Het protocol voor de zomerkampen in 2020 heeft als vertrekpunt, het belang van kinderen enerzijds
en de veiligheid in het voorkomen van besmettingen anderzijds. De afgelopen maanden waren voor
alle kinderen en jongeren intens. De komende zomer samen spelen met vrienden en vriendinnen en
avonturen beleven -los van het gezin- is daarom belangrijker en waardevoller dan ooit.
Verschillende zomerkamporganisaties zijn samen opgetrokken om tot een protocol te komen en om
dit protocol voor te leggen aan de overheid en het OMT. Deze zomer wordt anders dan iedereen
gewend is, maar dit protocol biedt ook kansen om tóch samen deel te nemen aan het
vakantieproject.
Leeftijden
Aan ons vakantieproject nemen kinderen jonger dan 12 jaar en kinderen ouder dan 12 jaar deel, dus
wordt het protocol voor zomerkampen voor jongeren van 13 t/m 18 jaar gevolgd.
In dit protocol worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen
zoveel mogelijk gevolgd. Voor dit protocol is tevens gebruik gemaakt van de richtlijnen die door andere
organisaties zijn opgesteld.
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1. Algemeen
Duur van het vakantieproject
Er worden drie vakantieweken georganiseerd:
Week 1: 19 t/m 23 juli 2021
Week 2: 26 t/m 30 juli 2021
Week 3: 2 augustus t/m 6 augustus 2021
Op ons vakantieproject zijn de volgende aanwezigen:
-

-

Deelnemers van 4 tot en met 13 jaar.
Projectleiders, groeps- en activiteitenleiders, bestuursleden, leden van de Ouderraad,
EHBO’ers en kinderadministratie. Dit zijn allen volwassenen. Zij zijn zich bewust van de
risico’s.
Vrijwilligers. Dit zijn -doorgaans- volwassenen. Zij zijn zich bewust van de risico’s.

Voorwaarden deelname
Deelnemers en begeleiders mogen meedoen, tenzij zij niet voldoen aan de gezondheidscheck voor
(contact)beroepen, zoals voorgeschreven door het RIVM, die op dat moment van toepassing is.
Alle deelnemers moeten toestemming hebben van de ouders om deel te nemen. Zij doen dit door
inschrijving van hun kind(eren) voor het vakantieproject.
Wordt er iemand ziek of ontwikkelt iemand klachten tijdens het vakantieproject, dan gaat diegene
direct naar huis.
Wanneer iemand tijdens het vakantieproject corona-gerelateerde klachten krijgt, dan moet deze
deelnemer/begeleider direct naar huis.
Ouders zijn verplicht om bij de inschrijving van hun kind(eren) naast contactgegevens (o.a. emailadres en telefoonnummer), ook eventueel medicijngebruik en/of allergieën en/of
aandoeningen te melden. Met name aandoeningen, die dezelfde symptomen als het coronavirus
veroorzaken, zoals astma en hooikoorts. Ouders leveren hierover extra informatie aan (zoals
bijvoorbeeld een doktersverklaring) die op hun kind van toepassing is.
In de week voorafgaande aan de week van deelname wordt aan alle ouders/verzorgers een
informatiemail gezonden om hen te informeren over de dan geldende maatregelen en richtlijnen. Ook
wordt alle begeleiding op de hoogte gesteld van de voorwaarden.
Groepsbubbels
Om veilig samen te kunnen spelen en verspreiding van het virus tijdens het vakantieproject zo
klein mogelijk te maken, werken we op Duinrell met groepsbubbels. Dit zijn de (sub)groepen waarin
de deelnemers op basis van hun leeftijd zijn ingedeeld. De groepsbubbel geldt de gehele dag en gaat
in vanaf het moment dat de deelnemers arriveren op het JVA terrein. De groepsbubbel geldt tot het
verzamelen op het JVA terrein aan het eind van de dag. Alle deelnemers, begeleiders en andere
betrokkenen kunnen alleen bij de start van de dag de groepsbubbel “binnenkomen”. Er wordt geen
deelnemer of begeleiding tussentijds toegevoegd.
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De groepsbubbel voldoet aan het volgende:
-

-

Kinderen hoeven conform de landelijke maatregelen geen afstand tot elkaar te behouden.
Wel worden contactspelen beperkt.
Begeleiding houdt onderling anderhalve meter afstand tot elkaar en zoveel mogelijk tot de
deelnemers.
In de groepsbubbel worden alle geldende hygiënemaatregelen in acht genomen.
Ouders en andere externen komen niet in de groepsbubbel. Een uitzondering geldt voor
eventueel contact met mensen van buiten de groepsbubbel, bijvoorbeeld bij speciale
activiteiten die door externen worden verzorgd. We houden in dit geval anderhalve meter
afstand tot volwassenen.
Wanneer jongeren en/of begeleiders deze zomer kiezen voor meerdere vakantieweken (dus
ook meerdere groepsbubbels) dan moeten er zich tussentijds geen klachten ontwikkelen of
coronagevallen worden geconstateerd in de voorgaande groepsbubbel.

Groepsgrootte
Het aantal personen in de groepsbubbel is nooit groter dan het maximum aantal personen waarvoor
samenkomsten binnen zijn toegestaan op 19 juli 2021,
wanneer het JVA vakantieproject start.
GROEPSGROOTTE
Locatie
Het vakantieproject wordt gehouden op vakantie- en
attractiepark Duinrell in Wassenaar. Daar hebben wij
voor een periode van drie weken de beschikking over
een eigen terrein.
Hierdoor zullen er zich, in principe, geen derden op ons
terrein bevinden. Duinrell is op de hoogte van dit
protocol. De projectleiding is het aanspreekpunt voor
Duinrell. In geval van contact, wordt anderhalve meter
afstand gehouden en worden de overige
hygiënerichtlijnen gevolgd.

Een groepsbubbel zal
bestaan uit maximaal 27
personen:
-

Maximaal 25
deelnemers
Maximaal 2
begeleiders

Activiteiten
Activiteiten vinden plaats op afgebakend terrein in de eigen groepsbubbel op Duinrell. Wanneer
met de groepsbubbel het eigen terrein wordt verlaten, wordt contact met anderen zoveel mogelijk
vermeden en anderhalve meter afstand gehouden tot externen. We zoeken geen drukke plekken op
en minimaliseren contact met de buitenwereld.
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Contact met externen
Contact met externen (van buiten de groepsbubbel) wordt geminimaliseerd.
-

Activiteiten vinden uitsluitend plaats op het terrein van Duinrell.
Wanneer met de groepsbubbel het eigen terrein wordt verlaten, wordt contact met anderen
vermeden en anderhalve meter afstand gehouden tussen de groepsbubbel en de externe(n).

Drukte wordt te allen tijde vermeden!
-

Er komen geen bezoekers van buitenaf.
Bij het incidentele contact met mensen van buiten de groepsbubbel, wordt anderhalve meter
afstand gehouden.

Aanwezigheidsregistratie
In de kinderadministratie wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden voor kinderen. Bij het
secretariaat wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden voor personeel, externen en alle
andere aanwezige volwassenen.
Zo is precies duidelijk wie er aanwezig was op het JVA vakantieproject en kan bij een eventuele
besmetting nagegaan worden met wie er contact moet worden opgenomen. Ook wordt bijgehouden
met wie – anders dan binnen groepsbubbel – eventueel contact is geweest en wanneer.
Voorbereidingen
Wij zijn al sinds januari bezig om in kaart te brengen wat het coronavirus voor het JVA
vakantieproject betekent. De extra taken die de maatregelen, omtrent het coronavirus vanuit dit
protocol met zich meebrengen, worden verdeeld onder de begeleiding en de organisatoren. Deze
maatregelen worden voor de aanvang van het vakantieproject bepaald. Er zal voor de volgende
rollen iemand verantwoordelijk zijn tijdens het vakantieproject:
-

Contactpersoon voor Duinrell.
Contact met ouders vooraf en tijdens het vakantieproject.
Zorg om zieken.
Meerdere personen die letten op het naleven van de afspraken.

Deze rollen zullen uiterlijk één week voor aanvang van het vakantieproject bekend zijn en worden
vastgelegd.
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Noodprocedure voorafgaand aan het project
Voor het geval er iemand ziek wordt, zijn er de volgende voorzorgsmaatregelen en noodprocedures.
Alle begeleiding wordt op de hoogte gesteld van onderstaande stappen.
-

-

-

-

-

In geval van een vermoeden van besmetting, neemt een projectleider de taak op zich om zich
over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen, zoals het plaatsen van de
zieke in isolatie en het contact met de ouders/verzorgers (zie verderop). Deze projectleider
houdt minimaal anderhalve meter afstand tot de zieke en wast na ieder contact handen met
water en zeep.
De projectleiding houdt de gezondheidssituatie op het JVA vakantieproject nauwgezet in de
gaten. Deze wordt dagelijks geëvalueerd. Zo zorgen we ervoor dat we signalen van de kinderen
direct opvangen. We vragen kinderen en begeleiders ziekteverschijnselen direct te melden en
extra alert te zijn op signalen van symptomen bij deelnemers.
Er wordt een plek aangewezen waar deelnemers, die mogelijk besmet zijn, in isolatie kunnen
wachten tot ze (door de ouders/verzorgers) worden opgehaald. Indien verzorging nodig is,
wordt dat gedaan door de hierboven genoemde projectleider die daarvoor de
voorzorgsmaatregelen treft.
Mocht iemand van de begeleiding uitvallen door ziekteverschijnselen, dan kunnen zijn/haar
taken worden overgenomen door de organisatie. Alleen in geval van nood wordt er iemand
toegevoegd aan een groepsbubbel. Deze moet voldoen aan de gezondheidscheck van het
RIVM.
Voor het vakantieproject begint wordt er doorgesproken met de begeleiding hoe er wordt
omgegaan met de vragen van kinderen en het informeren van ouders wanneer iemand ziek
wordt en/of een eventuele besmetting wordt vastgesteld. Het protocol hiervoor is:
 Alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, etc.) worden geïnformeerd.
 Alle ouders worden op de hoogte gesteld.
 De betreffende deelnemer wordt geïsoleerd en opgehaald.
 We houden hierbij de privacy conform de AVG regels van de mogelijk
besmette deelnemer in het oog.
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Bij ziekteverschijnselen op het vakantieproject
We hanteren de volgende klachten als ziekteverschijnselen (conform het RIVM):
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak.
-

-

-

Bij deze ziekteverschijnselen wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd en zal
wachten in de aangewezen isolatieruimte. De ouder/verzorger wordt ingelicht en deze haalt
de deelnemer direct op.
Heeft een begeleider ziekteverschijnselen, dan meldt hij/zij dit direct aan de
medebegeleider(s) en bij de organisatie en gaat direct naar huis. Indien hij/zij wordt
opgehaald, dan wordt gewacht in de isolatieruimte.
De isolatieruimte wordt gelucht en gereinigd na gebruik.
De deelnemer of begeleider gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op
met de eigen huisarts. Het advies is om te laten testen op het coronavirus.
Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt er bron- en
contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. De aanwezigheidsregistratie biedt dan een
leidraad om te achterhalen wie er aanwezig waren en met wie er contact is geweest buiten
de groepsbubbel.
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2. Communicatie
Voor, tijdens en na het vakantieproject is goede communicatie naar kinderen, ouders, begeleiders
en andere betrokkenen heel belangrijk om een veilig en verantwoord vakantieproject te organiseren.
Voor deelnemers
Voor veel kinderen zal het niet het eerste vakantieproject zijn, voor anderen is het vakantieproject
juist nieuw. Voorop staat dat dit vakantieproject anders wordt dan anders en het voor iedere deelnemer
misschien wel extra spannend is. Een goede voorbereiding en communicatie is daarom extra
belangrijk. Van tevoren leggen we duidelijk uit wat er anders is dan anders en wat er van deelnemers
wordt verwacht.
Voor ouders, verzorgers en begeleiders
-

-

Voorafgaand aan het vakantieproject worden de (gedrags)regels en veiligheids- en
hygiënemaatregelen per e-mail verstuurd aan de ouders/verzorgers en worden ze geacht
deze ook alvast door hun kind(eren) te laten lezen. Hen wordt duidelijk gemaakt dat zij standby moeten staan tijdens het vakantieproject voor het geval hun kind onverhoopt toch
klachten krijgt.
De begeleiding wordt, voordat het vakantieproject begint, ook duidelijk geïnformeerd over
de getroffen maatregelen en wat er van hen verwacht wordt.

Communicatie bij ziekteverschijnselen tijdens het vakantieproject
In het geval van een mogelijke corona-besmetting op het vakantieproject, worden de
ouders/verzorgers die het kind komen ophalen geïnformeerd, evenals de regionale GGD (via de
huisarts).
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3. Logistiek
Het JVA terrein
-

-

-

Het vakantieproject vindt plaats op vakantie- en attractiepark Duinrell in Wassenaar. Daar
heeft JVA, nabij de attractie “Falcon”, een eigen terrein ter beschikking. Voor diverse
activiteiten zal gebruik worden gemaakt van grasvelden en bos- en duinpercelen elders op
het terrein van Duinrell.
Activiteiten zullen zoveel mogelijk buiten worden georganiseerd. In incidentele gevallen zal
voor bepaalde activiteiten gebruik worden gemaakt van enkele grote tenten op/bij het JVA
terrein. Bij binnen activiteiten wordt er door volwassenen anderhalve meter afstand
gehouden tussen de groepsbubbel en de begeleider(s) van deze activiteiten.
Ook in het geval van regen hebben we voldoende mogelijkheden om overdekte buiten- en
binnen activiteiten te organiseren.
Op het JVA terrein is een routing aangelegd met visuele indicaties, waardoor iedereen te
allen tijde dezelfde richting kan aanhouden.

Vervoer van en naar het vakantieproject
Voor het vervoer van en naar het vakantieproject maken we de volgende afspraken:
-

Het vervoer van de kinderen naar Duinrell en terug vindt uitsluitend plaats met onze eigen
JVA bussen. In een bus is het aantal beschikbare plaatsen kleiner dan gebruikelijk.
Ouders/verzorgers die hun kind(eren) naar de opstapplaats brengen, dragen daar hun
kind(eren) over aan de aanwezige begeleiding en vertrekken meteen.
In- en uitstappen gaat via de middelste deur van de bus. In de bus geldt voor iedereen vanaf
13 jaar, dat het dragen van een mondkapje verplicht is.
Begeleiding, niet zijnde opstapleiding, komt zoveel mogelijk met eigen vervoer naar Duinrell.
Indien met het openbaar vervoer wordt gereisd, worden de regels die gelden in het
openbaar vervoer opgevolgd.

Materiaal
In principe wordt er geen materiaal gebruikt, dat wordt gedeeld met Duinrell. Wanneer dit toch
voorkomt, zal dit materiaal voor en na gebruik schoongemaakt worden. Verdere afspraken worden
met Duinrell gemaakt.
Materiaal in het bezit van JVA zelf, wordt na ieder gebruik gereinigd.
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4. Hygiëne en gezondheid
Persoonlijke hygiëne
-

-

We wijzen kinderen en begeleiders op het belang van handen wassen. Meerdere keren per
dag is het verplicht om ten minste 20 seconden de handen te wassen. We lassen een
aantal vaste handen-was-momenten in (voor en na eten, voor en na activiteiten).
Iedere groepsbubbel krijgt dagelijks bij de start van het dagprogramma een fles met water
met een zeepoplossing
Gedurende het vakantieproject mogen geen handen geschud worden, ook ander contact
(zoals box of high-five) is niet toegestaan.
We wijzen iedereen op hoesten en niezen in de ellenboog en zorgen voor papieren
zakdoekjes.
Begeleiders (en kinderen) hoeven bij buitenactiviteiten geen persoonlijke
beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) te dragen.
We volgen de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van
materialen (bijvoorbeeld sport- en spelmaterialen). Collectieve materialen maken we
regelmatig schoon.

Sanitair
Tijdens het vakantieproject wordt gebruik gemaakt van het sanitair van Duinrell. Bij het JVA terrein bevinden
zich 4 toilettenblokken. Op deze locaties is stromend water aanwezig. Hierdoor kunnen bij de activiteiten op het
JVA terrein regelmatig handen gewassen worden. De toiletten worden meerdere keren per dag door Duinrell
schoongemaakt.
Daarnaast wordt op het JVA terrein een extra handen-was-locatie gecreëerd.
Reservekleding
Als kinderen behoefte hebben aan extra kleding, dan kan er gebruik worden gemaakt van schone
reservekleding die bij JVA beperkt beschikbaar is. Bij hergebruik zal deze kleding eerst op de maximaal
voorgeschreven temperatuur opnieuw worden gewassen.
EHBO
Een ongeluk zit in een klein hoekje. EHBO kunnen verlenen is daarom essentieel. Hiervoor zijn
dagelijks onze eigen professionele EHBO’ers aanwezig. Zij werken vanuit een volledig uitgeruste
accommodatie op het JVA terrein en volgen vastgestelde richtlijnen.
Zie ook: www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona
Belangrijk is dat zieke deelnemers of begeleiders niet thuis horen op het vakantieproject, ongeacht of
het (vermoedelijk) corona betreft of niet. Daarom volgen we bij een zieke deelnemer of
vermoedelijke besmetting het stappenplan uit de noodprocedure.
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5. Activiteiten
Ons vakantieproject ziet er door de maatregelen anders uit. Ook als het gaat om activiteiten. Bij
sport-, spel- en bewegingsactiviteiten buiten hoeft er géén afstand gehouden te worden. Op alle
andere momenten houden alle aanwezigen van 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand
(bijvoorbeeld bij eten, relaxmomenten etc.) en eveneens op momenten dat de groepsbubbel met
externen in contact kan komen. Activiteiten waarbij veel onderling contact is, zullen worden
vermeden
Algemeen
Ons uitgangspunt is dat activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd worden. Deze
activiteiten vinden met de eigen groepsbubbel plaats op het JVA terrein en ook op grasvelden en
bos- en duinpercelen elders op het terrein van Duinrell. In incidentele gevallen zal voor bepaalde
activiteiten gebruik worden gemaakt van enkele grote tenten op/bij het JVA terrein. Bij binnen
activiteiten wordt er door volwassenen anderhalve meter afstand gehouden tussen de groepsbubbel
en de begeleider(s) van deze activiteiten.
We informeren de deelnemers en ouders zodat de deelnemers zich goed voorbereiden op het zoveel
mogelijk buiten zijn.
Attracties
Van de attracties van Duinrell zal dit jaar niet of nauwelijks gebruik worden gemaakt.
Zwemmen
Er zal dit jaar geen gebruik worden gemaakt van het buitenzwembad en het Tikibad.
Tienernacht
Er zal dit jaar geen tienernacht worden georganiseerd.
Externen
De jaarlijkse ouderdag zal dit jaar geen doorgang vinden.
Rust
De vatbaarheid voor het coronavirus is groter bij mensen die heel vermoeid zijn. Wij houden
rekening met de vermoeidheid van de deelnemer en van de begeleiding. Daarom plannen wij op
voorhand extra rustmomenten in.

6. Na het vakantieproject
Indien iemand ziek werd tijdens het vakantieproject en dit bleek, na het testen, om corona te gaan,
dan wordt er bron- en contactonderzoek uitgevoerd bij de GGD. De aanwezigheidsregistratie is
hiervoor belangrijk en wij werken goed mee aan dit onderzoek.
Indien iemand op het vakantieproject besmet geraakt is, dan informeren wij de ouders, deelnemers
en begeleiders en wijzen op de genomen stappen. We informeren hen ook over de mogelijke
vervolgstappen, zoals het contactonderzoek dat mogelijk gedaan gaat worden door de GGD. We
houden wel steeds rekening met de privacy van de personen in kwestie.
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