Gezinskamp 2020 gaat door!
Vandaag zat het kampbestuur bij elkaar om te beslissen of het mogelijk is
om, volgens de richtlijnen van de regering en op een veilige en verantwoorde
manier, Gezinskamp te houden. En we zijn eruit. Volgens het ministerieel
besluit (MB) van 1 juli, onder artikel 15 van de regels over samenscholing
mogen zomerkampen en/of stages met overnachting wél doorgaan met een beperking van 50
personen (leiding en deelnemers bij elkaar geteld).
Wat betekent dit voor Gezinskamp?
Gezinskamp 2020 is wel mogelijk, maar zal er anders uitzien.
Hier zijn de belangrijkste aanpassingen:
1. Er mogen maximum 50 mensen aanwezig zijn.
We weten dat we nu al meer dan 50 inschrijvingen hebben bij Robin
Huyghebaert voor Gezinskamp! Daarom is besloten om de mogelijkheid te
bieden voor een Gezinskamp 2. Die wordt door Paul Brazle geleid.
2. De mensen in deze groep van 50 moeten in dezelfde groep blijven.
Dit betekent voor ons dat we mensen alleen toelaten op kamp voor de hele week.
Men mag van het begin komen en eerder vertrekken, maar men mag niet later in de week
toekomen. Het kan zijn dat we dit kunnen versoepelen voor dagjes bezoekers tegen de tijd
van Gezinskamp (vanaf 9 augustus), maar de regel is nu:
Kom voor de hele week naar kamp.
3. De normale regels voor sociale distancing gelden voor >12 jaar.
- De maaltijden en lesmomenten een beetje anders uitzien. Familiegroepen eten bij
elkaar en we letten op de afstand tijdens de lesmomenten.
- Dag activiteiten zijn ook meer beperkt. Een uitstapje ergens waar veel mensen zijn,
is afgeraden (en men moet dan afstand + masker in acht nemen), maar wandelingen
in de buurt van kamp en activiteiten met de groep op kamp zijn zeker nog mogelijk.
- Slaapgelegenheden zijn zeker aanwezig, maar we moeten letten op hoeveel
mensen in de slaapzaal zijn. Het makkelijkste is om een eigen tent mee te
nemen en daar te slapen.
4. Gezinskamp 1 begint op zondag en eindigt op zaterdag.
- De 1e week begint pas op zondag 9 augustus en iedereen gaat naar huis vóór 12.00
uur zaterdag 15 augustus.
- Gezinskamp 2 is anders! Die begint op zondag 16 augustus en eindigt om 12.00
uur op donderdag 20 augustus.
Wil je naar Gezinskamp komen of wisselen van kampweek? Laat het zo spoedig mogelijk
weten.
- Ben je al ingeschreven voor Gezinskamp? Lees en teken het formulier.
Stuur die naar gezinskamp@bijbelkamp.eu
- Wil je informatie over Gezinskamp 2 met Paul Brazle? Lees en teken het formulier.
Stuur die naar brazle.paul@gmail.com.

Wil je naar gezinskamp komen? Iedereen komt op eigen initiatief naar kamp.
Ieder gezin / persoon is verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar
jouw beslissingen beïnvloeden ook anderen.

Wanneer je je inschrijft voor Gezinskamp ga je ook akkoord met het volgende:
1. In verband met contactopsporing geef ik toestemming om mijn gegevens te noteren.
Deze gegevens worden na een maand gewist.
2. Behoort ik tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening
(vind informatie over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina.
(https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen)
Dan heb ik toestemming van mijn arts om deel te nemen aan het aanbod of neem ik zelf
verantwoordelijkheid om deel te nemen.
3. Ik aanvaard als deelnemer de volgende verantwoordelijkheden:
•

Wanneer ik of mijn kind ziek wordt, verlaat ik kamp zsm.

•

Ik ga binnen 24 uur naar de dokter van mijn keuze en laat mij testen op het
Corona–virus.

•

Ik laat de kampleider direct weten of ik negatief wordt getest, waarop het kamp
gewoon verder kan gaan.

•

Als ik positief wordt getest (Covid-19), meld ik dit direct aan de
kampleider.

•

De kampleider schort het kamp en neemt contact op met de contact opsporing
om dit te melden en contact informatie door te geven.

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken ik mijn verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. Ik respecteer de
deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en de afspraken wanneer iemand ziek
wordt tijdens het aanbod.
Ardennen Bijbelkamp (Schildwachten van het Geloof vzw) kan niet financieel verantwoordelijk
gesteld worden voor een eventuele besmetting met en/of behandeling voor COVID-19.
Samen zullen we er alles aan doen om kamp zo veilig en gezond te laten gebeuren.
Handtekening deelnemer(s)

