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Dit protocol is opgesteld op basis van het kampprotocol opSamenopkamp.nl. Dat protocol is samengesteld door organisaties die 

aangesloten zijn 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. Als Operatie Mobilisatie (eigenaar van TeenStreet) hebben wij dit protocol als basis gebruikt en hebben wij 

het aangepast naar wat voor onze activiteiten passend zijn.  
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1. Algemeen 
 

Dit protocol heeft als vertrekpunt het belang van de tieners enerzijds en de veiligheid in het voorkomen van 

besmettingen anderzijds. Het afgelopen jaar was voor iedere tiener intens. De komende zomer 'connecten' 

met vrienden en vriendinnen om met elkaar te groeien in hun relatie met Jezus en een gezellige tijd met elkaar 

te kunnen beleven, dat is waar veel tieners naar uitkijken! Dit protocol vormt het kader waarbinnen de 

activiteiten voor tieners van 13 tot en met 17 jaar mogelijk zijn in de zomer van 2021, met ingang van 12 juli 

2021. In dit protocol worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen 

zoveel mogelijk gevolgd. Dit protocol helpt om alles rondom het TeenStreet Summercamp en tijdens de 

activiteiten zo veilig mogelijk te organiseren. Tegelijkertijd is het coronavirus nog niet verdwenen en is dat iets 

waar iedereen rekening mee moet houden. Dit protocol wordt gebruikt om goed voorbereid aan het 

TeenStreet Summercamp te starten en zal gebruikt worden in al onze draaiboeken. Samen gaan we ervoor om 

zoveel mogelijk tieners te laten genieten van een leuke tof Summercamp waarbij ze contact hebben met hun 

vrienden en ze groeien in hun relatie met Jezus.  

 

Dit protocol is op 12 juli 2021 voor de laatste maal bijgewerkt en aangepast aan de huidige situatie. Deze 

versie van het protocol is naar alle aangemelde deelnemers verstuurd en is vernieuwd op de website. Mocht 

er aanleiding toe zijn, i.v.m. gewijzigde maatregelen vanuit de overheid, dan zullen we dit naar alle 

deelnemers communiceren. 

 

1.1 Wie mag er komen? 
Tieners van 13 tot en met 17 jaar mogen deelnemen aan het TeenStreet Summercamp. Indien er jongere 

deelnemers zijn dan 13 jaar, wordt voor iedereen het protocol van 13 t/m 17 jaar gevolgd. Ook tieners met 

een beperking en/of tieners uit een risicogroep kunnen deelnemen. Er zijn geen leeftijdsbeperking voor de 

vrijwilligers. Iedereen die aanwezig is moet alle vragen van de RIVM gezondheidscheck met 'Nee' kunnen 

beantwoorden. Je kunt een check vooraf én een check ter plekke dus zien als een randvoorwaarde om mee te 

kunnen doen. 

 

1.1.1 Risicobewustzijn vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn zich bewust van de risico’s en zijn volledig vrij om de keuze te maken niet deel te nemen aan 

het TeenStreet Summercamp, omdat ze in een risicogroep vallen, werken in een bepaald beroep, werken met 

corona patiënten of mantelzorger zijn. Het is wel van belang dat er voldoende vrijwilligers zijn.  

 

1.1.2 Extra afspraken voor deelnemers van 18 jaar en ouder 
Het kan voorkomen dat er tieners zijn die 18 jaar zijn en meedoen als deelnemer. Voor hen gelden boven op 

de maatregelen die genoemd zijn in dit protocol, de volgende extra afspraken: 

• 1,5 meter afstand houden is gedurende het TeenStreet Summercamp verplicht, behalve bij sport- en 

spelactiviteiten waar afstand houden niet mogelijk is. 

• Het advies is om zoveel mogelijk in individuele ruimtes of tenten te slapen, tenzij er in een slaapruimte 

voldoende natuurlijke ventilatie aanwezig is en (ruim) 1,5 meter afstand gehouden kan worden 

tussen de bedden. 

 

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten: 

• Alle maatregelen uit het protocol worden gevolgd. 

• Er is geen beperking in groepsgrootte. 

• Het laten vervallen van de 1,5 meter is niet mogelijk: een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte 

besmetting geeft geen extra vrijheden. 

1.1.3 Gezondheidscheck 
Bij aankomst wordt een gezondheidscheck die vanuit het RIVM is opgesteld gedaan door de 

organisator/begeleiding. Wanneer één van de vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord, mag de tiener of vrijwilliger 

niet deelnemen aan de activiteit. De gezondheidscheck wordt vooraf gedeeld met de tieners en vrijwilligers, 

zodat zij voorafgaand ook al kunnen beoordelen of ze kunnen komen. Zo komt niemand voor vervelende 

verrassingen te staan bij aankomst. De vragen uit de gezondheidscheck zijn ook tijdens het TeenStreet 
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Summercamp van belang. Krijgt iemand tijdens de activiteit toch klachten, of moet iemand door een contact 

wat hij of zij voor het kamp heeft gehad in quarantaine? Dan moet de tiener of vrijwilliger naar huis.  

 

Gezondheidscheck versus coronatoegangsbewijs  
Om het TeenStreet Summercamp zo veilig mogelijk te laten verlopen en verspreiding van het virus te 

voorkomen, geldt dat de gezondheidscheck altijd leidend is. De gezondheidscheck wordt dus altijd gedaan, bij 

zowel de tieners als de vrijwilligers, in alle leeftijden. Het ‘coronatoegangsbewijs’ kan niet gebruikt worden 

voor kampen. Een doorgemaakte besmetting, negatieve test of vaccinatie, geeft geen extra vrijheden om de 

bubbel te betreden of vrijheden binnen de bubbel. Heeft iemand bijvoorbeeld klachten, maar wel een 

negatieve test of vaccinatie, geldt dat niet alle vragen van de gezondheidscheck met ‘nee’ kunnen worden 

beantwoord en kan iemand niet deelnemen.  

 

Chronische klachten  
Tieners of vrijwilligers die regelmatig verkouden of ‘snotterig’ zijn voldoen niet aan de gezondheidscheck en 

kunnen helaas niet mee op het TeenStreet Summercamp. Tieners en vrijwilligers met bekende chronische 

luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid kunnen wel deelnemen. De 

informatie hierover moeten ouders of de vrijwilliger aangeven op het gezondheidsformulier. Bij verergering 

van de bekende klachten of het ontstaan van nieuwe klachten, moeten deelnemers met bekende chronische 

luchtwegklachten, astma of hooikoorts wel naar huis. 

 

 

1.1.4 Testen, vaccinaties of recent doorgemaakte besmetting  

Voor deelname aan het TeenStreet Summercamp is de gezondheidscheck altijd leidend. Een negatieve 

coronatest, een vaccinatiebewijs of een recent doorgemaakte coronabesmetting geven géén toegang tot het 

TeenStreet Summercamp en geven tijdens Summercamp géén extra vrijheden ten opzichte van de 

regelgeving. Een vaccinatie of negatieve test kan daarmee nooit een eis zijn van de organisator om mee te 

mogen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat het loslaten van de 1,5 meterregel niet mogelijk is. Zij 

houden zich binnen de bubbel aan de 1,5 meterregel onderling, behalve tijdens sport- en spelactiviteiten waar 

dat niet mogelijk is. De afstandsregels van 18+ers ten opzichte van tieners t/m 17 jaar blijven ongewijzigd.  

 

 Gezondheids 

check 

Snel- of 

zelftest 

(Officiële) 

Negatieve 

test 

Vaccinatie 

bewijs 

Doorgemaakte 

besmetting 

Coronatoegangsbewijs 

Toegang tot activiteit 

                       
Loslaten 1,5 meter voor 18+ 

                       
Preventief (op persoonlijke titel 

- organisator mag hier niet om 

vragen) 
                       

 

Klachten en/of quarantaine voorafgaand aan de activiteit  
Tieners of vrijwilligers die in de periode voor het TeenStreet Summercamp klachten ontwikkelen en zich laten 

testen bij de GGD kunnen na een negatieve test én wanneer zij klachtenvrij zijn, deelnemen. Indien een tiener 

of vrijwilliger zich niet laat testen, geldt dat hij/zij 24 uur klachtenvrij moet zijn om te kunnen deelnemen. Het 

is in deze gevallen mogelijk later in te stromen, zie ook hoofdstuk 1.3 met betrekking tot de bubbel. Een 

uitzondering hierop is als je onderdeel uitmaakt van het bron- en contactonderzoek en nog in quarantaine 

moet blijven. Dan kun je niet deelneman aan het TeenStreet Summercamp. 

 

Preventief gebruik van snel- of zelftesten  
Het preventief gebruiken van snel- of zelftesten voorafgaand of tijdens het TeenStreet Summercamp kan door 

een organisator niet verplicht worden gesteld. Dit heeft als belangrijkste reden dat jeugdactiviteiten, 

(waaronder ook kampen), wettelijk gezien zonder coronatoegangsbewijs (test- of vaccinatiebewijs) 

toegankelijk zijn, zowel voor deelnemers t/m 17 jaar als deelnemers van 18 jaar en ouder. Voor deelnemers 

tot en met 17 jaar geldt daarnaast dat zij ook zonder coronatoegangsbewijs de anderhalve meter los mogen 
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laten. Daarom volstaat de gezondheidscheck en blijft de gezondheidscheck leidend voor deelname aan het 

TeenStreet Summercamp. 

 

Het staat ieder individu vrij om preventief een zelftest te doen (voor en/of tijdens de activiteit), maar dit geeft 

geen extra vrijheden tijdens de activiteit en/of toegang. Een organisator zal daarbij niet om deze uitslag vragen 

en/of deze vastleggen.  

 

1.1.5 Gezondheidsformulier  
Tijdens de aanmelding zijn de deelnemers verplicht om vragen met betrekking tot het gezondheidsformulier 

in te vullen. Hierop staan de contactgegevens, meerdere telefoonnummers, eventueel medicijngebruik en/of 

allergieën en/of aandoeningen.  

 

Aanwezigheidsregister (nachtregister)  
Vanuit dit protocol is het gebruik van een nachtregister in 2021 verplicht. Door gebruik te maken van een 

nachtregister is precies duidelijk wie er mee is en was. Bij een eventuele besmetting kan door de GGD 

nagegaan worden met wie er contact moet worden opgenomen (Bron- en Contactonderzoek). In het register 

wordt ook bijgehouden met wie – anders dan de deelnemers en begeleiders – er contact is geweest. Denk 

hierbij aan een externe workshopleiders voor een programmaonderdeel. Voor (met name) de vrijwilligers en 

eventuele externen kan het gebruik van de CoronaMelder-app als aanvulling op het nachtregister, een tip zijn. 

Het nachtregister wordt bijgehouden en tot minimaal 14 dagen ná het kamp bewaard door het TeenStreet 

Kernteam.  

 

1.2 TeenStreet Summercamp in bubbels 
Door tijdens de activiteit in bubbels te gaan wordt de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengegaan 

en wordt voorkomen dat tieners en vrijwilligers ziek worden. De bubbel zorgt ervoor dat bij een besmetting 

het risico van verdere besmetting beperkt blijft tot de eigen bubbel én dat contacten zo goed mogelijk te 

traceren zijn. Tot slot geldt dat het gaan in bubbels ervoor zorgt dat de preventieve maatregelen die er zijn, 

goed nageleefd en gehandhaafd kunnen worden door de begeleiding. Kortom: gezond van huis en gezond 

weer thuis.  

 

Net als in de privésituatie is het ook belangrijk dat de bubbel klein en beheersbaar blijft. Veel mág vanuit de 

overheidsregels, maar bij iedere activiteit wegen we af of dit in de huidige situatie verstandig is. We streven 

er naar om de bubbel goed in stand te houden, waarbij contacten met mensen buiten de bubbel zoveel 

mogelijk wordt vermeden. Voor uitjes en andere activiteiten buiten de bubbel geldt nog meer dat we drukte 

vermijden en de bubbel zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.  

 

In de ‘TeenStreet-bubbel’ 
• De 'TeenStreet-bubbel' gaat in vanaf het moment dat we als volledige groep samen zijn op de 

TeenStreet Summercamp locatie 'De Kroese Danne'.  

• De 'TeenStreet-bubbel' heeft geen minimum- of maximumgrootte. Het protocol 'Samenopkamp' 

adviseert de bubbel niet te groot te laten zijn, zodat de maatregelen goed zijn na te leven binnen de 

omvang van de groep en de impact van een eventuele besmetting is te overzien. Om deze redenen 

wordt de 'TeenStreet-bubbel' verdeeld in kleinere 'bubbels', zoals de 'Smallgroup-bubbel' 

• Wil of kan iemand een deel van het kamp mee? Dat kan, mits deze tiener of vrijwilliger alle vragen 

van de Gezondheidscheck met ‘Nee’ beantwoord heeft. Ook eerder uit de bubbel gaan is mogelijk. 

Voorkom echter zoveel mogelijk wisselingen tussen bubbels onderling en houd de bubbel en daarmee 

de veiligheid zo goed mogelijk in stand.  

• Wil iemand deelnemen aan meerdere kampen achter elkaar, dan kan dit alleen als de vragen van de 

Gezondheidscheck met ‘Nee’ zijn beantwoord bij aanvang van het volgende kamp.  

 

Afstand houden  

• Alle jongeren in de bubbel kunnen naast elkaar zitten, slapen enzovoorts.  

• Vrijwilligers en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven geen afstand te houden bij kinderen tot en 

met 12 jaar.  
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• Vrijwilligers en deelnemers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand tot tieners van 13 t/m 17 

jaar én onderling 1,5 meter afstand. 

o Vrijwilligers en deelnemers van 18 jaar en ouder hoeven geen afstand te houden bij sport- 

en spelactiviteiten waaraan zij deelnemen, als dit gezien de activiteit niet kan.  

 

Bubble distancing 
• Beperk het contact met mensen van buiten de 'TeenStreet-bubbel' zoveel mogelijk, zodat de bubbel 

zo goed mogelijk in stand kan blijven.   

• Iedereen, óók kinderen tot en met 12 jaar, houdt afstand tot externen, bijvoorbeeld workshopleiders 

of de terreinbeheerders.  

• Op een kampterrein of -accommodatie met meerdere externe kampbubbels, houden de bubbels 

afstand en vermijden ze onderling contact.  

• Vrijwilligers uit de verschillende bubbels die voor overleg of het uitwisselen van materialen samen 

moeten komen, houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Stellen of broers/zussen die in verschillende bubbels zitten, hebben geen onderling contact tijdens 

het kamp.  

• De verschillende Service-teams (CleanStreet, Kitchenteam, Interact, etc)  vormen een eigen bubbel 

en vermijden contact met de andere bubbels. Bij het uitdelen van bijvoorbeeld eten of materiaal 

wordt de 1,5 meter-regel in acht genomen. Advies: regel zoveel mogelijk ín de bubbel.  

• Bij activiteiten buiten het kampterrein of -accommodatie, bijvoorbeeld een uitje of speurtocht in het 

bos, wordt contact met anderen zoveel mogelijk gemeden en indien dit niet mogelijk is, wordt 1,5 

meter afstand gehouden.  

• Om de bubbel in stand te houden zijn er geen ouder- en bezoekdagen omdat het voor deelnemers 

(en ouders) lastig is om 1,5 meter afstand te houden.  

 

 

1.3. Extra taken  

• Vooraf denkt de organisatie na over praktische zaken, zoals een gezondheidsverklaring, training van 

vrijwilligers, indeling en routes van de locatie en de accommodaties.  

• Als organisatie verdelen we de vrijwilligers en brengen we de extra taken in kaart die de maatregelen 

omtrent het coronavirus vanuit dit protocol met zich mee brengen:  

o contactpersoon voor de locatie/beheerder is het TeenStreet Kernteam; 

o contactpersoon voor ouders voor vragen rondom de coronamaatregelen, dit is de 

verantwoordelijkheid van het TeenStreet kernteam 

o beveiliging op locatie die toezicht houdt op het naleven van de afspraken en valt onder de 

verantwoordelijkheid van de security; 

o extra hygiëne en schoonmaak maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van 

Cleanstreet; 

o zorg om zieken valt onder de verantwoordelijkheid van het medische team; 

o 'corona-coördinator' deze taak wordt opgepakt door het TeenStreet veiligheidsteam. Dit team 

is verantwoordelijk voor de zorg om zieken, in afwachting van vertrek naar huis en heeft het 

vertrouwen van de deelnemers en begeleiding, luistert en informeert, maar ziet ook toe op 

het naleven van de maatregelen en afspraken. 

 

 

1.4 Noodprocedure  
Hoe goed de voorbereidingen ook zijn en hoe goed de protocollen worden nageleefd, er kan altijd iemand ziek 

worden. Daarvoor zijn deze voorzorgsmaatregelen en noodprocedurestappen. Alle vrijwilligers zijn tijdens de 

activiteit op de hoogte van deze maatregelen.  

 

Vooraf  

• Er is één persoon verantwoordelijk binnen de locatie die in geval van een vermoeden van besmetting 

de taak op zich neemt op zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen, zoals 
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het plaatsen van de zieke in isolatie en het contact met de ouders. Deze persoon houdt minimaal 1,5 

meter afstand tot de zieke en wast na ieder contact handen met water en zeep.  

• Het veiligheidsteam heeft dagelijks een controle gesprek. Dit controle gesprek is een onderdeel van de 

gebruikelijke dagelijkse evaluatie van de afgelopen dag en de voorbereiding van de volgende dag. 

• Als organisatie attenderen wij tieners en vrijwilligers ziekteverschijnselen direct te melden.  

• Op iedere locatie is er een plek waar deelnemers die mogelijk besmet zijn in afzondering kunnen 

wachten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.  

 

Bij ziekteverschijnselen 
• Er wordt goed gelet op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). Een tieners zal dit niet altijd snel 

laten blijken, het weet immers dat het naar huis zal moeten. Ziekteverschijnselen zijn: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak.  

• We gaan realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig 

terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. We blijven alert. Meer informatie 

over hooikoorts en chronische neusverkoudheid vind je bij het RIVM. 

• Bij deze klachten wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd en op een geschikte plaats of in de 

isolatieruimte gebracht, waar de deelnemer kan wachten totdat hij is opgehaald door de ouders. Het 

wachten wordt zo georganiseerd, dat het niet een te negatieve ervaring is voor de deelnemer. De ruimte 

wordt na gebruik gelucht en de contactoppervlakken worden gereinigd. 

• De ouder/verzorger wordt ingelicht en haalt de deelnemer direct op. 

• Heeft een vrijwilliger ziekteverschijnselen, dan meldt hij/zij dit direct bij het TeenStreet Kernteam en 

gaat naar huis. Indien hij/zij wordt opgehaald, dan wordt gewacht op de daarvoor geschikte plaats of in 

de isolatieruimte. Deze ruimte wordt na gebruik gelucht en de contactoppervlakken worden gereinigd. 

• De tiener of vrijwilliger gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en laat zich testen.  

• Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt de deelnemer door de GGD 

benaderd voor bron- en contactonderzoek en geïnformeerd over wat de deelnemer en zijn/haar 

omgeving moet doen. 

• In principe hoeven niet alle deelnemers in de bubbel naar huis of in quarantaine, tenzij de GGD hier 

aanleiding toe ziet. Zij nemen hier in dit geval contact over op met de organisator. 

 

Bij klachten na de activiteit: 
• Krijgt iemand ná de activiteit klachten? Dan laat hij/zij zich testen. De GGD neemt contact op voor 

bron- en contactonderzoek en informeert de deelnemer over wat hij/zij en zijn/haar omgeving moet 

doen. Het aanwezigheidsregister wordt desgevraagd verstrekt aan de GGD zodat deelnemers en 

begeleiders in het kader van bron- en contactonderzoek kunnen worden geïnformeerd.  
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2. Communicatie 
Wij vinden communicatie naar alle deelnemers, ouders en andere betrokkenen heel belangrijk om op een 

veilige en verantwoorde activiteiten te organiseren.  

 

2.1 Communicatie naar alle betrokkenen 
• Vooraf worden (gedrags)regels en maatregelen duidelijk aan de ouders en tieners communiceert. We 

vragen aan ouders om deze regels en maatregelen vooraf te bespreken met hun tieners, zodat hij/zij 

weet wat hen te wachten staat.  

• Wij attenderen vooraf ouders erop dat het belangrijk is dat zij stand-by zijn tijdens de activiteit. Indien 

een tiener ziekteverschijnselen heeft, dient het z.s.m te worden opgehaald. Om deze reden hebben 

wij een noodcontact en noodnummer in de aanmelding opgenomen. 

• Vooraf zullen we alle vrijwilligers voorzien van instructie en training met betrekking tot dit protocol. 

De coaches zullen de tieners in hun NET groepen ook nog extra attenderen op de regels en 

maatregelen.  

• Wij zullen vooraf communiceren dat er aan de poort een gezondheidscheck gedaan wordt. Hiervoor 

worden de controlevragen van het RIVM gebruikt.  

• Er zal een uitgebreid draaiboek aanwezig zijn op iedere locatie en daarin staan alle regels en 

richtlijnen in verwerkt. 

 

 

2.2  Communicatie bij ziekteverschijnselen tijdens de activiteit 
De organisatie bereid zich voor op eventuele communicatie (intern en extern) bij een mogelijke besmetting 

tijdens de activiteiten. Wij verzoeken alle deelnemers op dat moment geen uitingen te doen naar externe 

partijen, dit wordt vanuit Operatie Mobilisatie centraal opgepakt door het Kernteam en directie. 
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3. Logistiek 
 

3.1 Locatie 
De locatie is een van de belangrijkste factoren om de richtlijnen goed in stand te kunnen houden en de 

activiteit veilig te kunnen draaien. In overleg met de locatie zullen we goede afspraken maken. 

 

3.1.1 Voorbereiding 

• Er wordt een instructie gemaakt m.b.t. de logistiek op het terrein, te denken valt aan looproutes, het 

opzetten van de tenten en het verblijf in de bubbels. 

 

3.1.2 De accommodaties 
In de accommodaties zorgen we voor: 

• 24 uur per dag voldoende natuurlijke ventilatie van alle ruimtes, inclusief slaapzalen. Het goed 

ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond 

binnenklimaat. 

• minimaal 1x per dag circa 10-15 minuten het luchten van slaapkamers. Ramen en deuren worden 

tegen elkaar open gezet. 

• een 'regen-plan' voor als een aantal activiteiten niet buiten kunnen plaats vinden. Er zijn voldoende 

tenten buiten aanwezig. 

• dat bubbels indien nodig gescheiden van elkaar kunnen zijn op de locatie. 

 

3.1.3 Het terrein 
Op het terrein zorgen we voor: 

• 24 uur per dag voldoende natuurlijke ventilatie van de slaaptenten en andere ruimtes in tenten. 

• Dat coaches hun tieners erop attenderen dat hun slaaptent minimaal 1 keer per dag circa 10-15 

minuten gelucht moet worden, als de tieners uit hun tent zijn. Zet voor het luchten de flappen van de 

tent tegen elkaar open. 

• dat bubbels indien nodig gescheiden van elkaar kunnen zijn op het terrein. 

 

 

3.2 Het slapen 
Tijdens de activiteit is een goede nachtrust belangrijk, als is het maar om fit en gezond te blijven. 

 

3.2.1 Jongeren 
De jongeren slapen in een 1-2 persoonstentje. Zorg wel voor voldoende ventilatie. 

 

3.2.2 Vrijwilligers 
Coaches slapen in hun eigen tent bij de tieners op het kampeerveld. 

Vrijwilligers staan met hun tent/caravan op het daarvoor aangegeven veld. Eventueel in overleg kan er gebruik 

gemaakt worden van de slaapaccommodatie. Dan gelden de maatregelen van de beheerder van de 

accommodatie. In het protocol 'Samenopkamp' wordt geadviseerd om volwassenen zoveel mogelijk 

individueel te laten slapen. Ook als je negatief bent getest, gevaccineerd bent of een besmetting hebt 

doormaakt, dan vervalt deze regel niet.  

 

3.3 Vervoer 
Voor het vervoer gelden de volgende aandachtspunten en regels: 

• Tieners en vrijwilligers kunnen met elkaar meerijden in auto’s. Kinderen kunnen met andere ouders 

meerijden. Vanaf 13 jaar geldt het advies een mondkapje te dragen.  

• Er kan gebruik worden gemaakt van gezamenlijk vervoer, zoals personenbusjes of touringcars. Bij een 

personenbusje is afstand houden tot de chauffeur niet nodig, vanaf 13 jaar is het dragen van 

mondkapjes verplicht. Het vervoer vindt uitsluitend plaats met de eigen bubbel.  
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• Reis je met openbaar vervoer? Vermijd dan drukte, zodat je de bubbel in stand kunt houden. Houd 

vanaf 13 jaar rekening met de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.  

• Ga je met de fiets? Denk goed na over de route en vermijd drukke (pauze)plekken om externe 

contacten te beperken: reis dus als bubbel. 

 

3.4 Aankomst en vertrek 
We zorgen voor duidelijke verkeersaanwijzingen op de locatie en een helder verkeersplan voor de ontvangst en 

voor het vertrek. Onderstaande mogelijkheden zouden we mogelijk kunnen gaan gebruiken:  

o Een ‘kiss & ride’ en we verzoeken ouders in hun auto te blijven zitten.  

o Duidelijke rijen met vakken zodat ouders onderling op minimaal 1,5 meter van elkaar op hun 

kind kunnen wachten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met looprichtingen.  

o Het hanteren van verschillende aankomsttijden. Dit zullen we dan tijdig communiceren naar 

alle deelnemers. We zullen ouders verzoeken om zich te houden aan de afgesproken tijdvakken 

om drukte op het terrein te vermijden. 

o We zullen ouders niet toelaten op het terrein of in de accommodaties. 

 

3.3 Materiaal 
De materialen die gebruikt worden op de locaties worden na iedere activiteit goed schoongemaakt en gereinigd 

met water en zeep of reinigingsdoekjes.  
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4. Hygiëne en gezondheid 
 

4.1 Persoonlijke hygiëne 
Als het gaat om persoonlijke hygiëne gelden de basisregels die voor iedereen in Nederland van toepassing zijn: 

• Tieners en vrijwilligers worden gewezen op het belang van handen wassen: was je handen goed met 

water en zeep. Droog daarna je handen goed. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was je handen. 

• Schud geen handen. 

 

Om dit goed uit te voeren gelden de volgende uitgangspunten: 

• Er zijn een aantal 'vaste' handwasmomenten, bijvoorbeeld voor en na ieder eetmoment. De deelnemers 

worden daarnaast verzocht om de handen te wassen na buiten activiteiten, na toiletbezoek en bij vieze 

handen. 

• Er is voldoende handzeep 

• Handen worden afgedroogd met papieren doekjes, geen handdoeken. 

• Er zijn afsluitbare vuilnisbakken die bij voorkeur te openen zijn zonder handcontact. 

• Er zijn voldoende plekken aanwezig om de handen te wassen. Dit wordt aangegeven op het terrein.  

 

4.1.1 Mondkapjes 
Het dragen van mondkapjes is alleen verplicht op plaatsen waar afstand houden niet kan. Dit geldt hoofdzakelijk 

bij personenvervoer, in het openbaar vervoer en op stations. 

 

 

4.2 Sanitair  

Voldoende en schoon sanitair draagt bij aan de hygiëne en gezondheid. Daarom gelden de volgende minimale 

eisen: 

 

Stromend water en handen wassen 

• Er is tenminste één plaats met stromend water op het gehele terrein of in de accommodatie aanwezig 

waar jerrycans gevuld kunnen worden om handenwasgelegenheden te creëren. 

 

Toiletten 

• Er is tenminste één aangewezen, eigen, toilet per bubbel. Dan kan in een centraal sanitair gebouw 

zijn. 

• Toiletten bestaan eventueel uit tijdelijke voorzieningen.  

• Er zijn duidelijke looproutes aanwezig. 

 

Douches 

• Er is tenminste de mogelijkheid om te douchen per bubbel. Dan kan bijvoorbeeld op een eigen 

tijdsslot in een centraal sanitair gebouw zijn. 

• Er zijn duidelijke looproutes aanwezig. 

 

Schoonmaak 

• Het sanitair (toiletten, douches, wastafels) worden regelmatig schoon gemaakt met de daarvoor 

bestemde reinigingsmiddelen. 

• Er is een paraaflijst beschikbaar om de schoonmaakrondes bij te houden. 

• Er is een schoonmaakteam 'CleanStreet' aanwezig die verantwoordelijk is voor de schoonmaak. 
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4.3 Eten, drinken en koken  
Het coronavirus verspreidt zich niet via eten en drinken, maar veilig voedselgebruik is wel belangrijk om te 

voorkomen dat mensen ziek worden en daardoor naar huis moeten. De volgende zaken zijn daarom van belang: 

• Iedereen zorgt voor een goede handhygiëne 

• De maaltijden worden verzorgd door het Kitchenteam op de locatie. Er worden duidelijke afspraken 

gemaakt over het klaarmaken van de maaltijden op de locatie.  

• Wanneer er maaltijden afgehaald worden bij de keuken of wanneer er eten wordt gebracht op het 

terrein, dan worden daar ook specifieke afspraken over gemaakt. Zorg voor duidelijke looproutes en 

afspraken zodat bubbels niet met elkaar mixen. 

• De deelnemers mogen niet tijdens het eten en drinken van elkaars bord eten, van elkaars bestek gebruik 

maken of uit dezelfde beker drinken. 

• Er wordt door één vrijwilliger drinken ingeschonken, zodat niet iedereen hieraan zit met zijn of haar 

handen.  

• Het eten wordt opgeschept door één vrijwilliger. Bij het opscheppen van het eten is er geen fysiek 

contact: het bord wordt neergezet waarna er wordt opgeschept.  

• Het afwassen van keukengerei wordt gedaan met warm water en afwasmiddel.  

• De borden, bestek en bekers worden goed schoongemaakt én grondig afgedroogd met een schone(!) 

theedoek. Hergebruik van handdoeken alléén op de dag zelf en mits ze binnen twee uur droog kunnen 

zijn. 

 

4.4 EHBO  
Een ongeluk zit in een klein hoekje. EHBO kunnen verlenen is daarom essentieel. Hiervoor volgen wij de 

richtlijnen van het Rode Kruis (https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/).  

 

Tijdens het TeenStreet Summercamp is een medisch team aanwezig. Dit team bestaat uit (gespecialiseerde) 

verpleegkundigen en EHBO'ers. Er is een medisch meldpunt aanwezig en er zijn behandelkamers op het terrein 

aanwezig. 
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5. Activiteiten 
Het TeenStreet Summercamp ziet er door de maatregelen misschien wat anders uit dan je gewend bent. We 

doen zoveel mogelijk activiteiten in de buitenlucht in de 'TeenStreet-bubbel' of in een nog kleinere 'bubbel'.  

 

 

5.1 Algemeen 
• Het uitgangspunt is dat activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd worden. Daarnaast 

vinden de activiteit zoveel mogelijk plaats op de locatie, met uitzondering van een aantal outreach 

activiteiten. 

• Bij kook- en eetactiviteiten zoals kookworkshops wordt er extra rekening gehouden met (hand)hygiëne 

en voedselveiligheid. 

• Spelen met water mag en brengt geen risico’s met zich mee. 

• Bij een doorstroomplaats waar meerdere bubbels elkaar kruisen geldt maximaal 1 deelnemer per 5 m2.  

 

 

5.2 Beperkingen in activiteiten  
• Geen gezamenlijke kampvuuravonden, bosspelen of wedstrijden met andere bubbels, tenzij je kunt 

voorkomen dat bubbels mixen. Bijvoorbeeld een gezamenlijk kampvuur waarbij je werkt met eigen 

vakken voor bubbels met ruime tussenpaden.  

• Vervallen: de beperking om disco’s te organiseren en de beperking om te zingen. Beide activiteiten 

kunnen zonder beperkingen weer plaatsvinden.  

 

5.2.1. Externen 
• Bij activiteiten met een externe binnen de bubbel – zoals een workshopleider – geldt dat deze externen 

aan alle maatregelen van dit protocol moeten voldoen. Daarnaast houdt deze persoon altijd 1,5 meter 

afstand tot alle tieners en vrijwilligers, behalve als dat bij sport- en spelactiviteiten niet kan.  

 

 

5.3 Activiteiten buiten de bubbel  
Activiteiten kunnen onder voorwaarden buiten het eigen terrein / de bubbel plaatsvinden. De bubbel is er om 

verspreiding van het virus tegen te gaan en als er een besmetting is, de impact hiervan zo klein mogelijk te laten 

zijn. Hoe meer (ongecontroleerde) contacten, hoe lastiger dat is.  

 

5.3.1. Uitjes of bezoeken van openbare plaatsen  
Een buitenactiviteit kan ondernomen worden onder de volgende voorwaarden:  

• Bij openbare plaatsen: 

o De bubbel wordt in stand gehouden zodat de situatie klein en beheersbaar is:  

§ Drukke plaatsen worden vermeden en/of er wordt gekozen voor een rustiger tijdstip.  

§ Contact met externen wordt zoveel mogelijk beperkt. Is er wel contact met externen? 

Dan houdt iedereen in de bubbel 1,5 meter afstand tot deze externen. Eventuele 

contacten worden bijgehouden in het aanwezigheidsregister, in verband met mogelijk 

bron- en contactonderzoek.  

• Bij besloten plaatsen:  

o Vooraf wordt met de te bezoeken locatie besproken of het bezoek in groepsverband mogelijk 

is en zo ja, welke dagen/tijdstippen wellicht voorkeur hebben. Er worden duidelijke afspraken 

gemaakt. 

o De bubbel wordt in stand gehouden zodat de situatie klein en beheersbaar is. Contact met 

externen worden beperkt.  Beperk contact met externen. 

o De geldende aanvullende maatregelen die door de locatie worden voorgeschreven worden 

aangehouden. Daarbij geldt wel dat de strengste maatregelen leidend is.   
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5.3.2 Activiteiten op het water  
In vrijwel alle gevallen geldt dat activiteiten op het water, zoals kanovaren, roeien en zeilen, niet plaats vinden 

op eigen terrein. Kies daarom zoveel mogelijk rustige plaatsen op het water en beperk contact met externen. 

 

 

5.4 Zingen 
Zingen is binnen en buiten door de Nederlandse overheid toegestaan. Bij een binnenlocatie dient er voldoende 

geventileerd te worden. De ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen wordt 24 uur per dag geventileerd en na 

de bijeenkomst wordt de ruimte ongeveer 15 minuten gelucht. Tijdens de diensten krijgen de deelnemers een 

vast zitplaats. De 1,5 voor volwassenen blijft gelden. 
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6. Na het TeenStreet Summercamp 
Indien iemand ziek werd tijdens het TeenStreet Summercamp en dit bleek na het testen om corona te gaan, dan 

wordt er waarschijnlijk contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. Het aanwezigheidsregister is dan erg 

belangrijk. De organisatie zal dit dan ook minimaal 4 weken bewaren en zal meewerken aan het 

contactonderzoek. Dit vragen we ook van alle andere deelnemers. 

 

Mocht er achteraf toch iemand besmet zijn, dan zullen we de ouders, deelnemers en vrijwilligers informeren 

over de genomen stappen en over de mogelijke vervolgstappen, zoals het contactonderzoek dat mogelijk gedaan 

gaat worden door de GGD. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van de personen in 

kwestie. 

 

7. Vragen 
Zijn er vragen? Ga naar de website of mail je vragen naar TeenStreet.nl@om.org. 

De algemene richtlijnen van de overheid zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl. 

 

TeenStreet is onderdeel van Operatie Mobilisatie (OM) en een wereldwijde tienerbeweging.  

Contact 

Van ‘t Hoffstraat 34 

3863 AX Nijkerk 

t 0527 615 607 

info.nl@om.org 

 


