
 

Bergen op Zoom, 5 juni 2020 

Besluit inzake zomerkampen 

 

Beste ouders / verzorgers van onze jeugdleden, 

Het zomerkamp staat voor de deur en dat brengt normaal al een verantwoordelijkheid met zich mee 
maar in deze Corona tijd nog veel meer. Scouting Nederland streeft er naar om in de loop van 
volgende week te komen met een voorstel of en hoe kampen kunnen doorgaan. Daar willen we als 
bestuur van de Petrus en Paulusgroep niet op wachten.  

Over de vier speltakken heen hebben we als vereniging de verantwoordelijkheid over 85 kinderen en 
18 personen (bege)leiding. Een zorg die we niet licht nemen. Denk alleen al eens aan de hoeveelheid 
huishoudens die getroffen worden wanneer er 1 geval van Corona zou uitbreken. Op een kamp waar 
het lastig is om de juiste hygiëne vast te houden, waar er sprake is van vermoeidheid en verminderde 
weerstand roept het bij ons als bestuur vragen op of we het kamp wel door moeten laten gaan. We 
zijn van mening dat we geen goed, volwaardig kamp kunnen draaien in deze riskante besmettelijke 
tijd. Waar voorzorg één is, maar preventie boven alles werkt.  

Alleen al om die reden hebben we op dit moment al besloten dat een zomerkamp zoals andere 
jaren NIET doorgaat, nog los van allerlei praktische knelpunten waar we bij langer uitstel tegenaan 
lopen. We onderzoeken in de komende week of we eventueel nog alternatieven kunnen bieden, daar 
zullen we u dan zo spoedig mogelijk over informeren. 

Natuurlijk hadden we het kamp door willen laten gaan en we snappen dat ons besluit bij veel van de 
kinderen tot teleurstelling zal leiden, maar we vinden het niet verantwoord in deze onzekere tijd. We 
kunnen ons ook voorstellen dat ons besluit nog vragen bij u oproept. Schroom daarom niet om die 
aan ons te stellen via het mailadres bestuur@scpp.nl, wij zullen proberen in de loop van volgende 
week daarop te reageren. 

Tenslotte willen wij benadrukken dat wij een kleine vrijwilligersorganisatie zijn en dat al onze 
vrijwilligers op dit moment naast hun dagelijkse leven heel veel extra tijd moeten steken in de vraag 
hoe we als vereniging zo goed mogelijk om kunnen gaan met de bijna dagelijks wijzigende 
omstandigheden en regels/protocollen van diverse (overheids)organisaties. Mede daarom  loopt het 
overleg en de communicatie niet altijd zoals we dat ideaal gesproken graag zouden zien. Wij vragen 
uw begrip daarvoor. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  

Frank Vriens, voorzitter. 


