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Beste commissieleden en stafleden 

van Koers 

Om jullie zo goed mogelijk te informeren 

sturen we jullie vanaf heden wekelijks 

een nieuwsbulletin over de laatste stand 

van zaken. De situatie van de reizen 

verandert momenteel erg snel. Dat is de 

reden dat we jullie wekelijks willen 

‘bijpraten’.  

 

De laatste stand van zaken: 

• Op basis van de huidige situatie 

gaan alle binnenlandse reizen door, 

als voor dee reizen voldoende aan-

meldingen zijn 

• Er wordt gewerkt aan een Koers co-

ronaprotocol dat gebaseerd is op 

het coronaprotocol van scouting 

Nederland. Dit kan gebruikt worden 

voor de binnenlandse reizen en kin-

derkampen. Op 4 juni krijgen de 

stafleden en commissieleden dit 

protocol aangeboden.  

• De PR sectie zal extra inspanningen 

gaan leveren op social media om de 

reizen beter onder de aandacht te 

brengen. 

• Focus zal vooral liggen bij de bin-

nenlandse reizen en buitenlandse 

reizen -18.  

• Stafleden van de buitenlandse rei-

zen die niet doorgaan zullen actief 

benaderd worden om hun kennis en 

ervaring in te zetten bij de reizen 

die wél kunnen doorgaan. Op deze 

reizen zijn veel onervaren stafleden  

ingedeeld die een ervaren reisleider 

nodig hebben.  

• Uitgangspunt is dat alle binnenland-

se reizen doorgaan tenzij er te wei-

nig deelnemers zijn.  

• Het aankomst en vertrekschema 

van de reizen wordt pas later opge-

maakt omdat dit onderwerp is van 

heel veel veranderingen.  

• Om kosten te besparen worden dit 

jaar geen rijtesten gegeven. 

• Voor de EHBO wordt een cursus op-

lossing bedacht. Mogelijke trai-

ningsdatum is 1 juli. We komen 

daar in een later bulletin op terug. 

• Kerkdiensten: de JBGG zal kerkelij-

ke gemeenten aanschrijven om de 

Koerskampen te faciliteren. Dit blijft 

lastig omdat volgens protocol de 

kampbubbel gehandhaafd moet blij-

ven. 

 

 

 



• Als alternatief worden er twee kerk-

diensten op het kamp voorgesteld. 

We willen wel benadrukken dat er 

online wordt meegeluisterd / mee-

gekeken met een lokale gerefor-

meerde gemeente. Stafleden wor-

den hierover nader geinformeerd 

door de JBGG. 

• Er worden op de kampen geen 

sprekers uitgenodigd met uitzonde-

ring van kampproject voor de kin-

derkampen. Sprekers moet wel een 

(zelf-) test ondergaan.   

 

Annulering van reizen 

• Momenteel onderzoeken we oper 

land welke buitenlandse reizen kun-

nen doorgaan. De situatie is niet 

rooskleurig. Er worden eisen ge-

steld aan de grenspassage, het ver-

blijf ter plaatse, de groepsgrootte 

maar ook aan de terugkeer naar 

Nederland. Veel landen richten hun 

toelatingsbeleid op individuen en 

gezinnen en niet op groepen. Daar-

naast stellen accommodatie ver-

huurders en regio’s aanvullende ei-

sen. Verder is het mogelijk dat het 

aantal mensen dat in een voertuig 

mag reizen, aan beperkingen on-

derhevig is. De commissie zal begin 

volgende week de knoop doorhak-

ken welke reizen geannuleerd moe-

ten worden en welke reizen kunnen 

doorgaan.  

 

 


