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Beste commissieleden en stafleden 

van Koers 

Welkom bij de 3e nieuwsbrief Koers.  

 

Ondersteuning reisleiders 

Zoals we eerder hebben genoemd doen 

we ons uiterste best zoveel mogelijk 

binnen– en buitenlandse reizen te laten 

doorgaan. Op dit ogenblik staat de teller 

op 51 reizen, die nu nog open staan 

voor vertrek. We hopen van harte dat 

we dat aantal kunnen vasthouden. 

Vooral de buitenlandse reizen vragen, 

ondanks de opheffing van diverse maat-

regelen, een stevige voorbereiding van 

de reisleiders. Hierbij alvast een check-

listje waarmee je zoal rekening moet 

houden bij de reisvoorbereiding. 

 

1. Grenseisen heenweg 

2. Eisen bij doorreis naar ander land 

3. Accommodatie onderweg 

4. Verblijfseisen 

5. Lokale maatregelen  

6. Vervoereisen 

7. Eisen bij terugkeer naar NL  

 

Bij al deze hoofdgroepen kunnen zaken 

aan de orde komen zoals PCR- zelftest -

vaccinatiebewijs - quarantaine -

mondkapjesplicht e.d.  

In het afgelopen Koers crisisoverleg 

hebben we met elkaar gesproken hoe 

we de reisleiders en stafleden zo goed 

mogelijk kunnen faciliteren. Enerzijds 

willen we jullie als reisleiders zo goed 

mogelijk helpen. Anderzijds beseffen we 

dat we niet alle wijzigingen en lokale re-

gelingen in de landen per dag kunnen 

volgen.  

Ons voornemen is om alle reisleiders, in 

ieder geval alle teamleiders, van de bui-

tenlandse reizen op korte termijn uit te 

nodigen voor een overdracht gesprek 

over corona maatregelen. De reisinhoud  

willen we dan niet bespreken omdat dit 

met de betreffende reisvoorbereider/

kampeigenaar kan worden afgestemd. 

De details volgen zo spoedig mogelijk.  

Houd er wel rekening mee dat je als 

reisleider extra voorbereidingstijd en 

een stafbespreking moet inplannen. We 

zijn ervan overtuigd dat deze extra inzet 

het waard is; we mogen jongeren een 

vakantie aanbieden waar Gods Woord 

centraal mag staan! 

 



Ook aan de kant van de JBGG en de 

Koerscommissie, die bestaat uit vrijwil-

ligers, wordt veel extra werk verzet. Zo 

moeten we rekening houden met reser-

ve reisleiders en stafleden in het geval 

van uitval / positief tests en extra SOS-

diensten zodra de reizen onderweg zijn. 

Kortom; we moeten samen aan de bak. 

Met de JBGG is afgesproken dat zij voor-

zien in de middelen die nodig zijn zoals 

mondkapjes, gels, zelftesten en dergelij-

ke. De reisleiders krijgen deze door de 

JBGG uitgereikt.  

We werken momenteel aan de laatste 

versie van het scouting protocol voor 

verblijf in Nederland. Ook de reisleiders 

voor de buitenlandse reizen krijgen dit 

protocol omdat het feitelijk alle aan-

dachtspunten bevat die ook in het bui-

tenland nodig zijn. We zullen dit protocol 

ook bespreken in de voorgenomen over-

dracht gesprekken. Dat geldt ook voor 

het onderwerp vervoer. De stafleden 

van de touringcarreizen krijgen sowieso 

het protocol van van Vlastuin Tours toe-

gestuurd.  

Voor de binnenlandse stafleden: de ker-

kenraden van de gemeenten die moge-

lijk een Koers-kamp in de buurt krijgen 

zijn door de JBGG aangeschreven. De 

JBGG heeft de kerkenraden verzocht 

i.o.m. de stafleden te bezien wat er mo-

gelijk is voor de jongeren en de groep 

op te dragen in het gemeenschappelijke 

gebed. 

Annulering van reizen 

De volgende reizen worden vanwege te 

weinig deelnemers en/of reisleiders he-

laas geannuleerd. 

• Reis 13 Soekaboemi Valley  

• Reis 23 Vielsam ardennen  

• Reis 32 De Panoven  

• Reis 33 Soekaboemi Valley. 

 

Vacatures stafleden en reisleiders 

We zijn via diverse media een media of-

fensief gestart om de vacatures aan 

stafleden en reisleiders onder de aan-

dacht te brengen. Doen jullie mee aan 

dit offensief ?  

 

Vacatures Commissie Koers 

Enthousiast geworden voor de Commis-

sie Koers die al dit mooie werk organi-

seert? Ga naar de website voor een ac-

tueel overzicht van onze vacatures! 

 

 


