
 
 
 
 
 

        
 
 
Wethouder Jeugd 
 
 
 
 
Leusden, 15  juni 2020 
 
Betreft: zomerkampen en het protocol 
 
 
 
Geachte wethouder Jeugd, 
 
Het zomerkamp seizoen staat voor de deur en tienduizenden kinderen en jongeren gaan 
de komende twee maanden op kamp of nemen deel aan vakantie activiteiten. Door 
corona komen de kampen en activiteiten er anders uit te zien, maar voor de deelnemers 
wordt het niet minder leuk! We gaan met elkaar een geweldige #avonturenzomer2020 
tegemoet! En vragen daarbij om uw medewerking. 
 
De afgelopen periode hebben organisaties voor zomerkampen hard gewerkt samen met 
het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het 
RIVM en het ministerie van VWS, directie Jeugd om de randvoorwaarden vast te stellen 
waarbinnen gave, maar ook veilige en gezonde kampen georganiseerd kunnen worden. 
Vorige week donderdag heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de mogelijkheden voor zomerkampen 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/11/kamerbrief-over-
kinderen-en-jongeren-op-zomerkamp).  
 
Voor de zomer activiteiten zijn drie protocollen opgesteld met daarin de voorwaarden 
waarbinnen kampen mogelijk zijn;  

- een protocol voor kampen met overnachting voor kinderen t/m 12,  
- een protocol voor kampen met overnachting voor jongeren tussen 13 en 18  
- een protocol voor zomer dagactiviteiten.  

 
Alle protocollen gaan uit van de ruimte die er op dit moment is binnen het 
overheidsbeleid. De protocollen en meer informatie zijn te vinden op 
https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.  
 
Vorig jaar gingen tienduizenden kinderen en jongeren op zomerkamp, variërend van 
sport-, pony- en zeilkampen, kampen voor bijzondere doelgroepen als asielzoekers, 
kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een beperking of ziekte tot kampen van 
jeugdorganisaties als Scouting, YMCA, JongNL Limburg en Jong Nederland, het kerkelijk 
jeugdwerk en participanten van het Steunpunt KinderVakanties. Het gaat hierbij zowel 
om lokale als landelijke organisaties in de profit en non-profit sector. 
 
Voor kinderen en jongeren is het kamp het hoogtepunt in het jaar. Samen met 
leeftijdsgenoten een paar nachten of een week weg van huis, uitgedaagd worden om 
grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen 
fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, 
uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. 
Het is een vaak een boost voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling. 
Voor kinderen uit kwetsbare groepen, zoals kinderen uit een onveilige sociale- of 



ongunstige economische thuissituatie of kinderen met een beperking is dit extra van 
belang.  
 
De jeugd, onze (vrijwillige) begeleiders én ouders kijken uit naar een avontuurlijke zomer 
en zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen. We vragen u als overheid om, op 
basis van het protocol, ruimte te bieden voor onze kampen. Bij vragen over 
zomerkampen kunt u organisaties ook doorverwijzen naar de website 
www.wegaanopzomerkamp.nl en de protocollen die daar te vinden zijn. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met info@wegaanopzomerkamp.nl.  
 
 
Namens de samenwerkende organisaties,    
met vriendelijke groet, 
 
 
Scouting Nederland   Steunpunt   Jantje Beton/NUSO   YMCA Nederland 

Kindervakanties        
 
 
 
 
 
Fedde Boersma Jitske Heeg   Dave Ensberg      Robert Feith   
directeur           voorzitter                  directeur bestuurder    directeur  
 
 
Mede namens onder andere: 
De aangesloten leden van het steunpunt KinderVakanties, JongNLLimburg, Jong 
Nederland, JeugdWerk Limburg, NJR, BVjong, Zeekadetkorps Nederland en anderen.    
  
  


