
 

 

Jisp, 26 maart 2021. 
 
Scouting kampeereiland Jisp, maatregelen corona in 2021. 
 
Deze brief is bedoeld voor onze kampeerders. Wij willen jullie informeren over de coronamaatregelen. Dit zijn 
aanvullende of verduidelijkende regels op onze verhuurvoorwaarden en het ‘protocol kampen’ van Scouting 
Nederland (versie 1.0/24 maart 2021). 
 
Rolverdeling: beheer, kampeerders en coördinatie 
Tijdens het kamperen is er sprake van beheer (het beheerteam) en gebruikers (de kampeerders).  
§ Het beheerteam is niet altijd op het terrein aanwezig, maar heeft de verplichting regelmatig na te lopen of 

de genomen maatregelen toereikend zijn. Zij kunnen dus het terrein betreden als het hen past. 
§ Dit kampeerseizoen (2021) is Hil namens het beheerteam aangesteld als corona-coördinator. Vragen kan je 

aan hem stellen (beheerder@scoutingkampeereilandjisp.nl). Elke groep heeft ook één aanspreekpunt en 
geeft zijn/haar noodzakelijke gegevens door aan het beheerteam.  

 
Terrein, bubbel 
In 2021 wordt ernaar gestreefd per week maximaal één groep op het terrein te laten kamperen zodat er geen 
sprake is van meerdere bubbels.  
Alleen als er kleinere groepen (< 15 personen) kamperen zou er nog een 2e groep bij kunnen. Het sanitair is 
daarop ingesteld, een scheiding tussen de bubbels zal worden aangegeven.  
Als de regelgeving omtrent corona wordt aangepast dan kan dit uiteraard wijzigen. 
 
Communicatie 
§ Informatie vind je op de website en op het mededelingenbord bij het sanitair. 
§ Vragen over corona en daaruit volgende aandachtspunten e.d. kan je stellen aan de corona-coördinator. 

Praktische vragen kan je stellen aan degene die jou helpt bij overvaren. 
§ Een nachtregister is verplicht, dien dit vóór je aankomst (digitaal) in bij de verhuurder Yvonne. Zie de 

kampbevestiging die je van ons hebt ontvangen. 
 
Aankomst en vertrek 
In de meeste gevallen (niet altijd!) zal er iemand van het beheerteam aanwezig zijn met een motorboot. Het 
motorbootje neemt de roeibo(o)t(en) op sleeptouw mee naar het eiland. Kampeerders stappen in de ‘kom’ bij 
het Molenpad in Jisp in een roeiboot. Tijdens het verblijf worden de roeiboten gebruikt. 
 
1. Kampeerders zijn ná 13:00 uur welkom op het Molenpad. De groep vertrekt vóór 12:00 uur van het 

Molenpad.  
2. Kampeermateriaal en/of personen worden niet in de motorboot meegenomen. De kampeerders 

vervoeren alles zelf in de roeiboot naar het eiland. De groep regelt hierbij zelf zowel de onderlinge social 
distance als het laden en lossen van de boten. 

3. De groep stuurt zelf de ouders aan bij aankomst en vertrek. 
4. Bij vertrek reinigt de groep de zwemvesten, kano-peddels, de roeiboten en de kano’s. 
  



 

 

Sanitair 
1. Het terrein heeft een eigen sanitair, het voldoet aan de regelgeving. Er zijn toiletten, stromend water en 

douches. 
2. Bij aankomst van de groep is het sanitair schoongemaakt door de voorgangers of door het beheerteam. 
3. Bij vertrek maakt de groep het sanitair schoon met een desinfecterend middel. 
4. Tijdens het verblijf houden de groepen zelf het sanitair schoon, gebruiken de douche en de ruimte volgens 

het protocol van Scouting Nederland. 
5. Groepen regelen zelf de biologische schoonmaakmiddelen, papieren handdoekjes, toiletpapier, e.d. 
 
 
Algemeen: regelgeving 
Op de website van ons eiland staan de regels die altijd al gelden als je komt kamperen, in aanvulling daarop is 
het ‘PROTOCOL OP KAMP’, protocol zomerkampen voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar in 2020 (zie 
website Scouting Nederland), ook van toepassing op jullie verblijf. 
 
De basisafspraak is dat de huurder/de kampeerder zich aan contract, protocol en huisregels moet houden. 
Voor de helderheid: boetes door de overheid opgelegd aan het beheer van het eiland, maar die het gevolg zijn 
van het gedrag van de kampeerders worden doorbelast aan de kampeerders. 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Scouting Kampeereiland Jisp 
Het beheerteam 
 
 
 
  



 

 

Nachtregister Scouting Kampeereiland Jisp 
(Conform bijlage 2 ‘protocol (vakantie)kampen’.) 
 
Vul dit nachtregister in. Het is verplicht om een register vóór je kamp/weekend naar 
info@scoutingkampeereilandjisp.nl te zenden.  
 
 
Naam van de groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Kamperen van: …………………………………….-2021 tot en met …………………………………….-2021 

Naam contactpersoon: …………………………………………………………..……………………………………….  

Bereikbaar onder: 06-……………………….…………………………………………………………………….……… (alleen invullen als dit 

een ander contactpersoon is dan jullie hebben opgegeven bij het aanmelden) 

 
 

Naam deelnemer/ leidinggevenden Geboortedatum Blijft hele kamp? 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


