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Deelnemersbeleid kinderen (ouders/verzorgers) en vrijwilligers 
 
 
Deelnemersbeleid kinderen (en hun ouders/verzorgers) 
Onderstaande uitgangspunten gelden voor alle deelnemers gedurende de activiteiten van 
Kindervakantiewerk de Blaak. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat activiteiten hoofdzakelijk in 
de openbare ruimte plaatsvinden en met de maatregelen zoals geldend voor de doelgroep: 
 

- De deelnemers zijn welkom als zij zich hebben ingeschreven (en deze inschrijving bevestigd is) én 
klachtenvrij zijn (48 uur) op het moment van deelname aan de activiteiten. Bij hoesten, keelpijn 
of koorts (38 graden of meer) kan er niet deelgenomen worden; 

- Deelnemers worden ingedeeld in groepen van ongeveer 10 personen. Eenmaal deelgenomen in 
de groep waarin ze ingedeeld zijn wordt er niet meer van groep gewisseld; 

- Op velden waar activiteiten plaatsvinden kunnen maximaal 80 deelnemers en 20 vrijwilligers 
aanwezig zijn. Zij functioneren als een bubbel en hebben geen contact met andere deelnemers; 

- Deelnemers nemen hun eigen eten en drinken mee; 
- Deelnemers kunnen gebruik maken van toiletten, er wordt toegezien op het hanteren van de 

geldende hygiëne maatregelen;  
- Ouders kunnen hun kind tot aan de toegang brengen, zij worden niet toegelaten tot de 

verzamellocaties en velden waarop activiteiten worden georganiseerd en worden gehouden aan 
de vooraf vastgestelde haal- en brengtijden; 

- Deelnemers komen zo veel mogelijk alleen, of komen onder begeleiding te voet of op de fiets. 
Ouders wordt verzocht zo min mogelijk met de auto te komen om chaos op de omliggende 
wegen te voorkomen. 

 

Deelnemersbeleid vrijwilligers  
Ook voor onze vrijwilligers zijn uitgangspunten geformuleerd, waarbij dezelfde factoren van invloed zijn 
als in het deelnemersbeleid van de kinderen en hun ouders/verzorgers: 

- De vrijwilligers blijven 1,5 meten uit elkaar, tenzij zij afkomstig zijn uit hetzelfde huishouden; 
- Vrijwilligers zijn welkom als zij zich hebben ingeschreven, ingedeeld zijn op het begeleiden van 

een groep of voor organisatorische zaken én 48 uur klachtenvrij zijn op het moment van 
deelname. Bij hoesten, keelpijn of koorts (38 graden of meer) kan de vrijwilliger niet deelnemen. 
De vrijwilliger geeft dit dan aan bij de hoofdleider; 

- Vrijwilligers nemen eigen eten en drinken mee; 
- Zij kunnen gebruik maken van koffie/thee waarbij gebruik gemaakt wordt van wegwerpbekers. 

Alvorens koffie of thee genomen wordt, worden de hygiëne maatregelen in acht genomen; 
- Vrijwilligers streven er naar de afstand van 1,5 meter na te leven naar de deelnemende kinderen. 

Naar ouders toe wordt altijd 1,5 meter afstand bewaart; 
- Vrijwilligers komen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar de verzamellocaties. 


