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Zomerkamp 
Het heeft lang geduurd maar afgelopen dinsdag werd duidelijk dat er ook dit jaar 
zomerkampen kunnen plaatsvinden. Onder strikte voorwaarden, dat wel. Voor de twee 
leeftijdsgroepen; (tot 13 jaar) bevers & welpen en (13-18) scouts & explorers zijn 
uitgebreide protocollen opgesteld door onder meer Scouting Nederland in overleg met het 
RIVM en Rijksoverheid. 
 
Elke speltak heeft overlegd op wat voor manier zij een zomerkamp haalbaar vinden. 
Tijdens de groepsraad van 13 juni zijn deze voorstellen besproken en hebben we besloten 
dat we ervoor gaan! Er zijn wel wat veranderingen; 
 

● de bevers gaan zoals gepland een weekend op kamp in Nederweert 
● de welpen gaan een week dagactiviteiten doen op ons eigen terrein, zij slapen dus 

thuis. 
● de scouts gaan een week op kamp maar niet zoals gepland naar het labelterrein in 

Mook waar ook veel andere groepen komen. Ze zoeken een andere locatie waar ze 
minder beperkingen hebben van de opgelegde protocollen. 

● de explorers gaan een week op kamp in Pijnacker en niet zoals eerder gepland naar 
Wiltz.  

 
Van jullie als jeugdleden en ouders vraagt dit zomerkamp ook wat extra's. Per speltak 
worden jullie nog uitgebreid geïnformeerd maar een aantal voorbeelden; 

● Ouders van bevers mogen niet met hun kinderen mee het gebouw in om een 
slaapplaats klaar te maken. 

● Iedereen levert van tevoren een gezondheidsverklaring in, ook voor de start van het 
kamp wordt een check gedaan. 

● Scouts en explorers moeten tijdens een overnachting 1,5 m uit elkaar slapen en ook 
tijdens rustmomenten blijven zij op afstand 

● Als een lid ziekteverschijnselen heeft tijdens het kamp, moet deze meteen 
opgehaald worden. Zorg er als ouders voor dat er tijdens het kamp altijd iemand 
beschikbaar is om uw kind op te halen.  

 
  



 
 
 
 
 
Vragen 
Heb je nu al vragen neem contact op met de leiding zij zijn op de hoogte van de geldende 
maatregelen. Een brief met uitgebreide informatie ontvangen jullie uiterlijk twee weken voor 
het kamp. 
 
Niet mee op kamp? 
Indien je niet mee wilt of kunt op zomerkamp laat dit dan op tijd weten aan de leiding: voor 
1 juli (voor de Bevers voor 20 juni). 
 
Bestuur gekozen 
Op 13 juni is er officieel voor het bestuur gestemd. Johannis 
Toonen heeft zijn functie als secretaris neergelegd. Hij blijft nog 
wel betrokken bij de materiaalcommissie en het verhuur van onze 
blokhut. Op de foto het huidige bestuur, op 1,5 m. Van links naar 
rechts; Suzanne van den Berg, Peter Albers(voorzitter), Bram 
Kluiters(secretaris) en Peter Gerlings(penningmeester) 
 
Financieel jaarverslag 
Ook is tijdens de afgelopen groepsraad het financiële jaarverslag 
goedgekeurd. Fijn dat er zoveel stafleden(21!) aanwezig waren 
om dit te doen. Voor vragen over het jaarverslag kun je terecht bij 
de penningmeester Peter Gerlings. 
  
Start nieuwe seizoen 
Nog drie opkomsten en dan zit dit scoutingjaar er weer op. Een jaar dat we niet snel zullen 
vergeten. Noteer in je agenda alvast 4/5 september, dat wordt de eerste opkomst van het 
nieuwe jaar. We wensen jullie alvast een fijne en veilige vakantie toe. 
 


