
EEn kortE opsomming van dE data En locatiEs:

Alle takken vormen één bubbel van minder dan 50 personen, leiding en fouriers inbegrepen.
Ondertussen staan de kampboekjes van de 3 jongste kampen op onze site (www.zeescoutsjanbart.be) en 
schreven heel wat leden zich in. Alvast bedankt voor jullie vertrouwen! 

WiE mag mEE op kamp? 
In principe iedereen! Tenzij je ziek was tot 5 dagen voor de start van het kamp. Dan kan je helaas niet 
meer mee op kamp. Twijfel? Raadpleeg dan zeker de huisarts.
Behoor je tot een risicogroep? Dan kan je enkel mee mits toestemming van de dokter OF wanneer je de 
ziekte onder controle hebt door medicatie. 
Als je medicatie neemt, bel dan zeker op voorhand de takleiding op voor dit toe te lichten. Zo is er bij het 
afzetten van de zeescout zo min mogelijk contact nodig met de leiding.
! Opgelet: Ouders van het lid dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kind laten meegaan of niet !

vEilig afzEttEn
Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten van hun zeescout. Ook carpoolen is niet toegestaan (tenzij 
de overheid dat tegen juli wel toelaat). Ouders houden ook telkens 1,5m afstand met andere ouders/leden 
en de leiding/fouriers!

 

CORONA INFOBRIEF KAMPEN ZSJB

 » Zeehondjes: 1 - 7 juli, in Destelbergen
 » Zeewelpen: 7- 14 juli, in Zele
 » Scheepsmakkers: 15 - 31 juli, in Rochefort
 » Zeeverkenners: 14 - 31 juli, in Zeeland
 » Loodsen: 1 - 13 juli, in Zeeland

 » ZH & ZW: Ouders nemen buiten afscheid van hun kleine deugniet en de leiding helpt hen zich te  
 installeren binnen in het gebouw. 
 » SM: Ouders dragen een mondmasker bij aankomst en tijdens de formatie aan het station. Leiding  

 en scheepies (ook -12jarigen) dragen een mondmasker in het stationsgebouw, op het perron en op  
 de trein. 
 Ouders kunnen niet helpen om de vrachtwagen te laden of te lossen, tenzij door iedereen een  
 mondmasker en handschoenen worden gedragen en voldoende afstand wordt gehouden.

Ahoi! 

Onlangs kregen we het fantastische nieuws dat we op kamp mochten vertrekken. We werden overspoeld 
door een enorme ontlading en vooral heel veel verlangens naar de maand juli. Die kampen in deze gekke 
tijden vragen natuurlijk wel de nodige voorbereidingen, aanpassingen en 
regeltjes. Want we willen dolgraag op kamp, maar enkel en alleen als dit 
allemaal veilig kan verlopen. Deze brief vertelt, aanvullend op de 
kampboekjes, hoe we de kampen corona-proof zullen aanpakken.



! Broers en zussen die net terug thuis zijn van een ander kamp blijven thuis om te vermijden dat 2 
bubbels elkaar kruisen !

Extra in dE valiEs 

gEgEvEns! 
Ouders checken verplicht de medische fiche online op de site van Scouts  
en Gidsen Vlaanderen en vullen aan waar nodig. Dit doet iedereen, ook al  
heb je die nog aan het begin van dit zeescoutsjaar aangevuld!

HOE?
 » Op de volgende link kan je inloggen of je eerst registreren: https://groepsadmin.scoutsengidsen-

vlaanderen.be/groepsadmin/ 
(Hoe je je moet registeren, kan je ook zien op youtube: typ “account groepsadministratie” in en klik 
op het eerste filmpje.)
Je lidnummer vind je terug op je lidkaart. Deze hebben we in het begin van het jaar uitgedeeld. Nor-
maliter kan je ook inloggen met ‘voornaamachternaam’ in plaats van het lidnummer. 
 » Eenmaal ingelogd, kijk je je gegevens na en vul je deze zo volledig mogelijk aan (ook meerdere 

adressen zijn hier mogelijk). 
 » Vervolgens klik je op “opslaan en verder naar individuele steekkaart”. Je overloopt de lijst met 

vragen en vult deze in, op het einde klik je op “opslaan en goedkeuren”. 
Het is erg belangrijk dat de medische fiche correct en volledig is ingevuld, om bij ziekte te kunnen 
terugvallen op juiste gegevens.
Gelieve deze ook uitgeprint af te geven op de eerste dag van het kamp! 
Er zal een doos voorzien zijn om deze in te deponeren.

Verder nemen wij onze verantwoordelijkheid om tijdens het kamp dage-
lijks meerdere keren onze handen te wassen, in onze bubbel te blijven, 
contactspelen te vermijden, daguitstappen te schrappen en voldoende 
te rusten. Zo kunnen we er toch een spetterende zomer van maken. 

Als er nog vragen zouden zijn, aarzel dan zeker niet om de leiding van 
je zeescout of de groepsleiding op te bellen! (Telefoonnummers vind je 
in de kampboekjes op de site)

Het zal zonder twijfel een kamp zijn om nooit meer te vergeten en bij 
deze kunnen we trots en met zekerheid zeggen: Tot snel! 
 

Een stevige linker en een scoutmoedige groet,

Griffe Flicka en Franke Salangaan
0496 67 28 72 (Simon)  / 0495 41 18 63 (Lijs)

 » Meerdere (minstens 2) mondmaskers, opgeborgen in enveloppes
 » 4 keukenhanddoeken

 » ZV & LO: Ouders nemen afscheid van hun zoon/dochter bij de auto en enkel leden betreden het  
 jaagpad en het ponton. Uitzwaaien kan eventueel bij het sluit of een brug, mits mondmaskers en  
 1.5m afstand tussen de ouders.


