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Inleiding 

Het huttenbouwkamp van de vereniging Madierodam in Dieren wordt dit jaar gehouden van 

maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september. Dit is in een periode dat er maatregelen gelden  

i.v.m. Corona. Omdat wij er als organisatie voor willen zorgen dat deze activiteit voor iedereen veilig 

is hebben wij onderstaand protocol opgesteld. 

Wij zijn ons er van bewust dat door deze maatregelen de huttenbouwweek er anders uit zal zien dan 

voorgaande jaren. Wij gaan uit van ieders begrip voor deze situatie. 

Referentie: 

Dit protocol is gebaseerd op “Samen op kamp”, te vinden op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/ 

Aanwezigen 

Op het veld zijn de volgende categorieën mensen aanwezig. 

1) Deelnemende kinderen. Dit zijn kinderen vanaf groep 3 van de basisschool tot maximaal het 

eerste jaar voortgezet onderwijs. 

2) Organisatie en begeleiding. Dit zijn  volwassenen en jeugd vanaf 15 jaar. 

3) Genodigden. Dit zijn personen die door de organisatie zijn uitgenodigd voor activiteiten of als 

gast. Incidenteel kunnen dit ook leveranciers zijn. 

De organisatie is herkenbaar aan blauwe poloshirts. Begeleiders dragen gele T-Shirts. 

Een beperkte groep begeleiders slaapt op het terrein in tenten. 

Toegang 

Het terrein is rondom afgesloten. Op één plaats is er een toegang. Bij deze toegang is permanent 

iemand van de organisatie aanwezig. Bezoekers dienen zich hier te melden. 

Alleen bovengenoemde categorieën zullen op het terrein aanwezig zijn. Er is geen vrije toeloop van 

personen. Iedereen die op het terrein aanwezig is, is bij de organisatie bekend. De organisatie 

registreert de aanwezigen. 

Buiten uitzonderingen zullen er geen ouders op het terrein komen. 

Basisregels 

Wij houden de regels van het RIVM aan. Daarnaast kunnen er door de gemeente aanvullende regels 

worden opgesteld. 

Een ieder met milde klachten wordt geacht thuis te blijven. Wij stellen het wel op prijs als dit 

telefonisch gemeld wordt. 

Volwassene houden onderling 1,5 meter afstand. Als dit niet mogelijk is wordt er een mondkapje 

gedragen. 

  

https://www.wegaanopzomerkamp.nl/
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Indeling groepen 

De deelnemers zullen worden ingedeeld in groepen (bubbels) Deze groepen zijn gebaseerd op de 

scholen waar de kinderen naar toe gaan. De groepen blijven bij elkaar. Er is zo min mogelijk contact 

tussen de groepen onderling. Op het terrein hebben de groepen en eigen afgebakend gebied. 

Begeleiding 

De groepen hebben een aantal vaste begeleiders. Er wordt zo min mogelijk gewisseld tussen 

begeleiders. 

Activiteiten 

De activiteiten vinden plaats per groep. Alle deelnemers binnen één groep doen gelijktijdig dezelfde 

activiteit. 

Brengen en halen 

Ouders zetten de kinderen ’s morgens af op de parkeerplaats voor de poort. Om contact te 

voorkomen blijven de ouders in de auto. Het “kiss and ride” principe. 

’s Middags worden de kinderen per groep van het terrein naar de parkeerplaats begeleid. 

Kinderen die met de fiets zijn gekomen pakken hun fiets en gaan naar huis. 

De ouders die kinderen ophalen wachten in de auto. Op de parkeerplaats is voldoende ruimte 

beschikbaar. Vermijd onderling contact. 

Eten 

Kinderen en begeleiders nemen hun eigen lunchpakket mee. Voor de begeleiders is er op een 

centraal punt koffie aanwezig. 

Iedereen neemt zijn eigen beker mee. 

Voor de kinderen is er per groep drinkwater beschikbaar. 

Als er eten verstrekt wordt zal dit per groep gebeuren door één persoon die handschoenen zal 

dragen. 

Bezoek aan de aanwezige snoeptent zal per groep plaatsvinden 

Toiletten 

Er is per groep een apart toilet (Dixie) De begeleiding heeft een eigen toilet. Bij de toiletten is er een 

waterpunt om handen te wassen. 

Slotclausule 

De organisatie stelt zich ten doel een veilige week te organiseren. Als wij twijfelen over ontstane 

situaties zullen wij contact opnemen met de GGD of andere bevoegde instanties. 

Het bestuur is gerechtigd om personen de toegang tot het terrein te weigeren of te ontzeggen. 

In geval van twijfel beslist het bestuur. 


