
 

Dag iedereen! 
 
Hier zijn we dan met de leukste brief van het jaar: de langverwachte 
kampbrief! De brief ziet er dit jaar iets anders uit, net zoals ons kamp. 
Het is voor de leiding, koks en veebees net zo uitzonderlijk en bijzonder 
als voor de leden. Dit jaar gaat ons kamp door in Mol, in de provincie 
Antwerpen. Het groot kamp gaat door van 11 tot en met 21 juli voor de 
kwiks, tippers, tip-10 ’s en aspi ‘s. De pinkels en speelclubs vertrekken op 
15 juli en we keren allen terug naar huis op 21 juli. 

 
In deze brief bundelen we de belangrijkste informatie voor de inschrijving. 

Hoe inschrijven? 
Normaal is er een officieuze inschrijving (per mail) en officiële inschrijving (aan de lokalen). Deze 
laatste is er dit jaar NIET.  
De inschrijving gebeurt volledig via mail. Wanneer u uw dochter(s) wil inschrijven, stuurt u VOOR 12 
juni een mail naar chirozulte@hotmail.com met volgende gegevens: 

- Vermelding naam, afdeling en eventuele allergieën (in het bijzonder voedselallergieën 
of -intoleranties) in de mail 

- De medische fiche als bijlage (bijgevoegd in de mail met deze brief) 
o Vergeet zeker niet onderaan 2 maal te ondertekenen of uw naam te vermelden! 

- Indien mogelijk een betalingsbewijs van het betaalde kampbedrag (zie hieronder) 
 
Je bent pas ingeschreven wanneer de betaling gebeurd is en je een bevestigingsmail ontvangt! 

Betaling 
Dit jaar gebeurt de betaling voor het kamp via OVERSCHRIJVING vóór 12 juni. Vanaf het tweede 
ingeschreven kind is er een korting van 10 euro. Dit mag u zelf berekenen en aftrekken van het totaal 
bedrag bij de overschrijving. ALLE overschrijvingen worden gecontroleerd! 
 
Rekeningnummer CKZ: BE35 7370 0264 7537 
 
Mededeling van de overschrijving: Naam/ namen dochter(s) – afdeling(en) 
 
De prijzen van het kamp zijn: 
 
 
 
 
 
 

Kampboekje 
Het kampboekje wordt ten laatste eind juni via mail aan de ingeschreven leden bezorgd. Hierin zal 
alle specifieke informatie staan over hoe de dagindeling eruit zal zien en wat er zoal zal veranderen 
tijdens de maaltijden, het spelen en slapen. 
 
Heeft u na 30 juni nog steeds geen boekje ontvangen? Stuur dan zeker een mail naar 
chirozulte@hotmail.com ! 
 
Het kamp is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar, de brief hiervoor zal terug te vinden zijn in 
het kampboekje. 

Chirokamp Mol 2020 
Groot kamp:  11–21 juli - €145 

Klein kamp: 15–21 juli - €95 
!  Vanaf het tweede ingeschreven kind krijg je een korting van €10 ! 
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Kampverloop 
Dit jaar nemen we geen openbaar vervoer naar en terug van de 
kampplaats, maar een bus in de verschillende bubbels (meer info 
hieronder). Bij het vertrek en de terugkomst moeten ALLE ouders een 
mondmasker dragen! Verdere informatie volgt in het kampboekje. 
 
Het is NIET mogelijk later aan te komen of vroeger te vertrekken. 
 

Op kamp zal er geleefd worden in bubbels van maximum 50 personen. Dit wil zeggen dat meerdere 
bubbels samen op 1 kampplaats aanwezig mogen zijn, maar deze bubbels mogen niet met elkaar in 
contact komen. Binnen eenzelfde bubbel moet er geen mondmasker gedragen worden en hoeft de 
1,5m-regel niet nageleefd worden. Desondanks moet het contact binnen de bubbel ook zoveel 
mogelijk beperkt worden. De verdeling van de bubbels staat nog niet vast. Die kan elk moment 
veranderen en zal afhangen van het aantal ingeschreven leden. Meer informatie over hoe wij de 
maatregelen zullen toepassen binnen de bubbels zal worden meegedeeld in het kampboekje. 
 
Contact met externen wordt niet toegelaten op kamp, wij ontvangen dus geen bezoek op de 
kampplaats. Eveneens zullen er geen massaspelen plaatsvinden. 

Ziek? 
Is of wordt uw dochter ziek binnen 10 dagen voor de aanvang van het kamp, dan blijft ze thuis om 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.  
 
Wanneer uw dochter ziek wordt op kamp, wordt zij direct afgezonderd van de andere leden en 
leiding. U wordt hiervan meteen op de hoogte gebracht en zal uw dochter dan zo snel mogelijk 
moeten komen ophalen. We nemen alle maatregelen om dit te vermijden en hopen dan ook dat dit 
niet zal gebeuren! 

Kwetsbare kinderen 
Heeft uw dochter een kwetsbare en zwakke gezondheid? Dan is het vanuit de overheid verplicht om 
ons een doktersattest te bezorgen dat uw kind effectief mee mag op kamp. Onderstaand document 
geef de risicogroepen aan waarbij een medisch attest voor is vereist. https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf  
 
Het wordt dit jaar een bijzonder kamp, dat is zeker. We doen er als Chiro alles aan om het kamp voor 
uw dochter(s) zo veilig mogelijk te maken, ook al zijn die maatregelen tijdrovend en niet altijd even 
leuk. De leiding zal ongetwijfeld haar verantwoordelijkheid dragen om erop toe te zien dat alles op het 
kamp in goede banen verloopt. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om een gedetailleerde organisatie, 
waarover u meer informatie zal ontvangen via het kampboekje. Wij hopen daarom ook op jullie 
vertrouwen in ons. 
 
Indien er nog vragen, opmerkingen, suggesties… zijn, mail dan gerust naar chirozulte@hotmail.com. 
In deze periode zijn er geen overbodige vragen! Onderstaande link biedt antwoord op veelgestelde 
vragen van ouders nationaal : https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders  
 

Blijf gezond! Veel liefs, 
 

Ella, Margaux, Justine, Tessa, Sam, Chloé, Malou, Michèle, Sara, Rune, Fien, 
Anouk, Luka, Eline, Delphine, Marit, Sofie en de VB’s.  
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