
J E U G DW E R K ZO M E R
2021

MAG IK GAAN?

WAT IS ER ANDERS DEZE ZOMER? 

IS HET WEL VEIL IG? 

je ziek bent 
(min. 3 dagen 
terugtellen) 

je tot een risicogroep 
hoort en je ouders  
of dokter geen  
toestemming geven

De uitgebreide jeugdwerkregels kan je vinden op:  

WWW.AMBRASSADE.BE/JEUGDWERKZOMER

Op zoek naar informatie op maat van jongeren?  

WWW.WATWAT.BE/ZOMER2021

Info en ondersteuning voor lokale besturen:

WWW.BATALJONG.BE/ZOMERAANBODJEUGD

WAT  M O E T  E E N  K I N D  O F  J O N G E R E 
W E T E N  WA N N E E R  D I E  N A A R  E E N 
J E U G DACT I V I T E I T  GA AT  I N  D E  ZO M E R?
Met jeugdactiviteit bedoelen we georganiseerde activiteit van een 
jeugdorganisatie zoals een kamp, vakantiekamp, speelplein, jeugdhuis,…
Hier vatten we de zomerregels even samen voor begeleiding en ouders.

Je mag meegaan  
of meedoen tenzij:

Kampen en activiteiten worden opgedeeld  
in bubbels van 100/200 personen 
excl. begeleiding. 
Binnen deze bubbels kunnen jullie samen eten, spelen, slapen… 

Je telt als begeleider niet mee in 
het max. aantal van 100/200 in de bubbel.

Je telt niet mee voor het max. aantal, je bubbel kan  
dus incl. begeleiding uit meer dan 100-juli/200-augustus  
personen bestaan.  Je hoort echter wél bij de bubbel voor alle  
regels. Zo houd je afstand tot iedereen die niet in je bubbel zit.  
Bijvoorbeeld: je mag met je medebegeleiding uit andere bubbels 
‘s avonds vergaderen of een activiteit doen maar dan houden 
jullie afstand (en/of gebruiken mondmaskers) tussen de begelei-
ding van andere bubbels.

De begeleiding zorgt er voor dat alles en  
iedereen proper blijft. Je zal zelf moeten  
letten op handjes wassen, hoesten/niezen  
in je elleboog. Samen verluchten en poetsen we de  

tenten en gebouwen extra veel dit jaar.

Er zijn meer rustmomenten zodat je minder 
gemakkelijk ziek wordt.

Geen contact tussen bubbels  
en met externen. 

Met alle mensen die geen deel uitmaken van je bubbel, 
moet je anderhalve meter afstand houden of een  
mondmasker dragen indien dit niet kan (+12). 

100-200

http://www.ambrassade.be/jeugdwerkzomer
http://www.watwat.be/zomer2021
http://www.bataljong.be/zomeraanbodjeugd

