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Voorwoord 
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin het coronavirus ons dagelijks levens 
veranderde. Naar aanleiding van de ingestelde maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben 
veel organisaties van zomeractiviteiten voor kinderen hun activiteiten geannuleerd. En waarschijnlijk 
zullen veel vakanties niet doorgaan zoals ze waren gepland. 
 
Naar aanleiding van de doorgevoerde versoepelingen heeft een kleine groep vrijwilligers gekeken 
naar de mogelijkheden die er momenteel zijn. Naar de mogelijkheden om, op korte termijn en 
binnen de gelende maatregelen, toch nog aan aantal activiteiten te organiseren voor de jeugd van 
Veldhoven. Hieruit is de Kindervakantieweek Veldhoven voortgekomen. Een initiatief om kinderen 
deze vakantie een week lang te vermaken met sport, spel en andere activiteiten. De 
Kindervakantieweek Veldhoven wordt georganiseerd door de Vereniging St. Stanislaus Kostka. 
 
In dit infoboekje treft u alle noodzakelijk informatie aan m.b.t. de activiteiten en de maatregelen die 
worden genomen om deze activiteiten op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren. 
 
Voor vragen of opmerkingen kan contact met ons worden opgenomen via info@kvwveldhoven.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Kindervakantieweek Veldhoven 
Berry Couwenberg, 
 Bert Dirks, 
  Bastiaan van de Looy, 
   Janus van Oorschot 
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Activiteitenoverzicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

HUTTEN BOUWEN 
Timmer jij er graag op los? Ben je creatief? Heb je een 
echt timmermansoog? En zit je vol met ideeën over hoe 
jouw huis er in de toekomst uit moet komen te zien? 
Dan is hutten bouwen echt iets voor jou! 
 
Kom daarom samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
vandaag hutten bouwen in een mooie bosrijke omgeving 
en beleef samen een dag boordevol plezier. Jullie mogen 
zelf bepalen wat voor hut je gaat bouwen. Alles is 
mogelijk. De enige begrenzing is jullie eigen fantasie. 

ZESKAMP 
Ben je sportief en ga jij in teamverband samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes graag de uitdaging aan? Dan 
is deze activiteit iets voor jou! 
 
In een mooie bosrijke omgeving ga je in teamverband 
allerlei (water)spelletjes doen. Grote spellen en kleine 
spellen, uitdagende spellen en spelletjes waarbij je goed 
na moet denken. Kortom een lekkere sportieve dag. 

AVONTURENKAMP 
Drie dagen lang samen met andere kinderen van jou 
leeftijd de leukste avonturen beleven. Wie wil dat nou 
niet? Het avonturenkamp is een driedaagse activiteit 
met twee overnachtingen in een bosrijke omgeving met 
een (grote) blokhut die van alle gemakken is voorzien. 
 
Wat we precies gaan doen? Dat verklappen we nog niet. 
Wat we je wel beloven is dat het drie dagen zullen 
worden vol met uitdagende activiteiten, spellen en 
vooral héél veel lol en plezier. 
 
Een zwemdiploma is verplicht voor deze activiteit! 

SPEEL-/ZWEMFESTIJN 
Hou jij van lekker spelen en zwemmen? Heb jij zin in een 
leuke dag met je vriendjes en vriendinnetjes? Dan is 
deze activiteit iets voor jou! 
 
Vandaag kan je al je energie kwijt bij ons. Wat we 
precies gaan doen? Dat houden we nog even een 
verassing, maar zoals de naam al doet vermoeden zullen 
we in ieder geval gaan zwemmen. 
 
Een zwemdiploma is verplicht voor deze activiteit! 
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Hutten bouwen 
 

3 augustus 2020 
 

Blokhut ’t Gurke (Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven) 

 

10:00 uur t/m 15:00 uur (inloop vanaf 9:45 uur) 
 
Wat oudere kleding die vies mag worden en stevige schoenen 
 
 info@kvwveldhoven.nl 
 

 0627217948 
 

Omschrijving 
 
Timmer jij er graag op los? Ben je creatief? Heb je een echt timmermansoog? En zit je vol met ideeën 
over hoe jouw huis er in de toekomst uit moet komen te zien? Dan is hutten bouwen echt iets voor 
jou! 
 
Kom daarom samen met je vriendjes en vriendinnetjes vandaag hutten bouwen in een mooie 
bosrijke omgeving en beleef samen een dag boordevol plezier. Jullie mogen zelf bepalen wat voor 
hut je gaat bouwen. Alles is mogelijk. De enige begrenzing is jullie eigen fantasie. 
 

Dagindeling 
 
We beginnen vandaag om 10:00 uur. Vanaf 9:45 uur mag je het terrein op. Na een centrale opening 
zullen er groepjes gemaakt worden. Deze groepjes worden door jullie zelf gevormd. Je mag dus zelf 
kiezen bij wie je in het groepje wil. Nadat de groepjes zijn gemaakt mogen jullie je eigen hut gaan 
bouwen. Gedurende de dag zullen we jullie van 
materialen voorzien waar je de hut ook mee 
kunt versieren. 
 
Rond 14:45 uur zullen we de dag weer 
gezamenlijk afsluiten waarna jullie om 15:00 uur 
weer naar huis kunnen gaan. 
 

Wat moet je zelf meenemen? 
 
Wij zullen zorgen voor hout, spijkers, iets lekkers tussendoor en drinken. Maar het volgende moet je 
zelf meenemen: 

 Een lunchpakketje 

 Een hamer (voorzie deze van je naam) 
 
Wat je vooral niet mee moeten nemen zijn waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld telefoons) en 
geld. 
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Zeskamp 
 

4 augustus 2020 
 

Blokhut ’t Gurke (Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven) 

 

10:00 uur t/m 16:00 uur (inloop vanaf 9:45 uur) 
 
Sportieve kleding die vies/nat mag worden en stevige schoenen 
 
 info@kvwveldhoven.nl 
 

 0627217948 
 

Omschrijving 
 
Ben je sportief en ga jij in teamverband samen met je vriendjes en vriendinnetjes graag de uitdaging 
aan? Dan is deze activiteit iets voor jou! 
 
In een mooie bosrijke omgeving ga je in teamverband allerlei (water)spelletjes doen. Grote spellen 
en kleine spellen, uitdagende spellen en spelletjes waarbij je goed na moet denken. Kortom een 
lekkere sportieve dag. 
 

Dagindeling 
 
We beginnen vandaag om 10:00 uur. Vanaf 9:45 uur mag je het terrein op. Na een centrale opening 
zullen er groepjes gemaakt worden. Deze groepjes worden door jullie zelf gevormd. Je mag dus zelf 
kiezen bij wie je in het groepje wil. Omdat het een zeskamp is waarin je tegen elkaar speelt, proberen 

we wel eerlijke groepjes te maken.  
 
Na het maken van de groepjes zullen jullie diverse 
spelletjes gaan spelen.  
 
Rond 15:30 uur zullen we de dag weer gezamenlijk 
afsluiten en de winnaar bekend maken waarna jullie om 
16:00 uur weer naar huis kunnen gaan. 
 

 

 

Wat moet je zelf meenemen? 
 
Wij zullen zorgen voor al het spelmateriaal, iets lekkers tussendoor en drinken. Maar het volgende 
moet je zelf meenemen: 

 Lunchpakketje 

 Een setje droge kleren of zwemkleding en een handdoek (i.v.m. mogelijke waterspellen) 
Wat je vooral niet mee moeten nemen zijn waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld telefoons) en 
geld. 
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 Speel-/zwemfestijn 
 

11 augustus 2020 
 

Kerkplein d’Ekker (Burgemeester van Hoofflaan 151, 5503 BL Veldhoven) 

 

10:00 uur t/m 17:00 uur (inloop vanaf 9:45 uur) 
 
Sportieve kleding die vies/nat mag worden en stevige schoenen 
 
 info@kvwveldhoven.nl 
 

 0627217948 
 

Omschrijving 
 
Hou jij van lekker spelen en zwemmen? Heb jij zin in een leuke dag met je vriendjes en 
vriendinnetjes? Dan is deze activiteit iets voor jou! 
 
Vandaag kan je al je energie kwijt bij ons. Wat we precies 
gaan doen? Dat houden we nog even een verassing, 
maar zoals de naam al doet vermoeden zullen we in 
ieder geval gaan zwemmen. 
 
Een zwemdiploma is verplicht voor deze activiteit!  
 

Dagindeling 
 
We beginnen vandaag om 10:00 uur. Vanaf 9:45 uur ben je welkom. Na een centrale opening zullen 
we lopend naar de locatie gaan voor het eerste programmaonderdeel van de dag. Dit is het “speel”-
gedeelte van vandaag. 
 
Aan het begin van de middag zullen we lopend naar het zwembad gaan. Voordat we gaan zwemmen 
zullen we eerst nog de zelf meegebrachte boterhammen opeten. 
 
Na het zwemmen zullen we terug lopen naar het kerkplein in d’Ekker waar we rond 17:00 uur terug 
zullen zijn. 
 

Wat moet je zelf meenemen? 
 
Wij zullen zorgen voor alle spelmateralen, iets lekkers tussendoor en drinken. Maar het volgende 
moet je zelf meenemen: 

 Lunchpakketje 

 Zwemspullen en een handdoek (Tip: trek je zwemspullen thuis nog niet aan, maar neem deze 
mee in een rugzak). 

Wat je vooral niet mee moeten nemen zijn waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld telefoons) en 
geld. 
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Avonturenkamp 
 

6 t/m 8 augustus 2020 
 

Blokhut ’t Gurke (Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven) 

 

Start: 10:00 uur (6 augustus). Einde: 13:00 uur (8 augustus) 
 
Zie bagagelijst 
 
 info@kvwveldhoven.nl 
 

 0627217948 
 

Omschrijving 
 
Drie dagen lang samen met andere kinderen van jou leeftijd de leukste avonturen beleven. Wie wil 
dat nou niet? Het avonturenkamp is een driedaagse activiteit met twee overnachtingen in een 
bosrijke omgeving met een (grote) blokhut die van alle gemakken is voorzien. 
 
Wat we precies gaan doen? Dat verklappen we nog niet. Wat we je wel beloven is dat het drie dagen 
zullen worden vol met uitdagende activiteiten, spellen en vooral héél veel lol en plezier. 
 
Een zwemdiploma is verplicht voor deze activiteit!  
 

Het kamp in grote lijnen 
 
Op donderdag 6 augustus is iedereen vanaf 9:45 uur welkom om de bedden klaar te komen leggen. 
In verband met de coronamaatregelen mogen ouders/verzorgers helaas niet mee naar binnen 
(omdat de 1,5 meter afstand dan niet gegarandeerd kan worden). Bij het klaarleggen van de bedden 
zal voldoende leiding aanwezig zijn om indien nodig mee te helpen. Er is voor alle ouders/verzorgers 
buiten genoeg ruimte om afscheid te nemen. 

 
Als alle bedden liggen zullen we met z’n allen het kamp openen en 
beginnen met een kennismakingsspel zodat we elkaar een beetje leren 
kennen. Daarna zullen we een paar grote (bos)spellen gaan doen, 
tussendoor eten en sluiten we de avond af bij het kampvuur. 
 
De vrijdag zal in het teken staan van water. Op en aan het water zullen 
we een grote activiteit gaan doen. Wat precies? Dat verklappen we hier 
niet. Ook de vrijdagavond zal worden afgesloten met een activiteit bij het 
kampvuur. 
 
Op zaterdag zal, na het inpakken van de tassen, nog een groot spel 
worden gespeeld. Na dit spel mag iedereen om 13:00 uur weer naar huis. 
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Bagagelijst 
 
Wat moet je zelf meenemen: 

 Luchtbed of matje* 

 Slaapzak of deken* 

 Pyjama 

 Sloffen/slippers 

 Zaklamp* 

 Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, etc.) 

 Handdoeken en washandjes 

 Voldoende ondergoed 

 Voldoende sokken 

 (korte + lange) broeken 

 Truien  

 T-shirts 

 Zwemspullen + badlaken (+ rugzak om ze in te stoppen/mee te nemen) 

 Eventueel zonnebril/pet 

 Stevige schoenen 

 Eventuele medicijnen + beschrijving voor de leiding (in te leveren bij de leiding) 

 Ingevuld gezondheidsformulier (graag vooraf inleveren) 

 Goede zin en goed weer 

 En alles waar we zo snel niet aan denken 
  
* Laat het ons a.u.b. weten indien u hier niet zelf over beschikt. 
 
Wij zullen zorgen voor antimuggenspul en zonnebrandcrème/aftersun. Het is dus niet noodzakelijk 
om deze zelf mee te nemen.  
 
Eten en drinken hoef je uiteraard niet mee te nemen. Hier zullen wij voor zorgen. 
 
Wat je vooral niet mee moeten nemen zijn waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld telefoons) en 
geld. 
 
TIP: Voorzie zoveel mogelijk spullen (met name kleding) van naam zodat wij weten wat van wie is. 
 

Gezondheidsformulier 
 
Omdat dit een activiteit is met overnachtingen en waarbij wij het eten zullen verzorgen, is het voor 
ons van belang om te weten of wij met bepaalde zaken rekening moeten houden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan allergieën en eventueel medicijngebruik.  
 
Daarom willen we graag van alle deelnemers aan dit avonturenkamp een ingevuld 
gezondheidsformulier ontvangen. Dit gezondheidsformulier zal naar de betreffende deelnemers 
(ouders/verzorgers) worden gemaild na inschrijving voor het avonturenkamp. In deze mail zal ook 
worden aangegeven waar het formulier kan worden ingeleverd. 
 

Extra coronamaatregelen 
 
In het hoofdstuk over de coronamaatregelen (zie hierna) zijn algemene regels opgenomen die bij al 
onze activiteiten van toepassing zijn. Voor het avonturenkamp gelden er echter wat aanvullende 
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regels. Deze zullen hier kort worden toegelicht. Deze regels zijn gebaseerd op het protocol “op 
kamp”. Dit protocol is opgesteld door verschillende samenwerkende (Nederlandse) 
jeugdorganisaties. 
 
Gezondheidscheck vooraf 
Het motto is “gezond op kamp, gezond weer naar huis”. Omdat je tijdens een kamp toch wat meer 
contact hebt met elkaar willen we zeker weten dat iedereen gezond is bij aanvang van het kamp.  
 
Ongeveer 24 uur voorafgaand aan het avonturenkamp zal daarom contact worden opgenomen met 
de ouders/verzorgers voor een ‘checkgesprek’. Een ‘checkgesprek’ met de (waarschijnlijk) wel 
bekende vragen. 
 
Indien je een van de volgende vragen/stellingen bevestigend (dus met “ja”) beantwoord, dan is het 
helaas niet mogelijk om mee te gaan op het avonturenkamp.  

 Je de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp één of meerdere van de volgende  
(milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte  
hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 
Let op: heb je bijvoorbeeld last van hooikoorts, chronische (neus)verkoudheid of astma, dan mag 
je gewoon mee op zomerkamp. Geef dit alleen wel duidelijk aan op het gezondheidsformulier.  

 Je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten 
hebt.  

 Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de 
afgelopen 7 dagen is vastgesteld.  

 Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had. 

 Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld.  

 Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van je de ouders. Overleg eventueel met de 
huisarts.  

 Voor volwassenen (leiding/vrijwilligers) in een risicogroep is deelname niet mogelijk, omdat voor 
hen het devies is: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat noodzakelijk is. Bij 
twijfel: win medisch advies in en zorg voor een schriftelijke verklaring van de arts bij 
toestemming voor deelname.  

 
Bij aankomst op het kampterrein zal eenzelfde check nogmaals plaatsvinden. 
 
Ventilatie binnenruimtes 
De activiteiten van het avonturenkamp vinden in beginsel allemaal plaats in de buitenlucht. We 
hopen natuurlijk allemaal op goed weer, maar het kan voorkomen dat we in geval van een regenbui 
een deel van het programma in de blokhut moeten draaien.  
 
In beginsel zal iedereen binnen in de blokhut slapen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal 
wellicht een deel in tenten slapen. Dit zullen dan allereerst de oudste deelnemers zijn.  
 
De binnenruimtes zullen voldoende worden geventileerd. De blokhut beschikt over mechanische 
ventilatie welke het gehele avonturenkamp aan zal staan. Ramen en deuren zullen zoveel als 
mogelijk open blijven staan. In de avonduren (tijdens het slapen) zal een deel van de ramen op een 
kiertje (wel vergrendeld) blijven staan. 
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Extra aandacht aan hygiëne 
Tijdens het avonturenkamp zal er extra aandacht worden besteed aan de persoonlijke hygiëne. Denk 
hierbij o.a. aan het regelmatig wassen van de handen (in ieder geval voorafgaand aan alle 
eetmomenten). Ook de sanitaire voorzieningen zullen met enige regelmaat worden schoongemaakt. 
 
“Bubbel” 
Als groep zullen we het gehele kamp bij elkaar blijven.  
 
Contacten met externen zullen zoveel als mogelijk worden vermeden. Dit om de kans op een 
eventuele bestemming zoveel als mogelijk uit te sluiten. Wij weten immers niet of deze externe 
persoon mogelijke klachten heeft. Om deze reden is het in beginsel ook niet mogelijk om tussentijds 
naar huis te gaan en later weer terug te komen. Ook ouders/verzorgers kunnen om deze reden, in 
tegenstelling bij de andere activiteiten, niet zomaar het kampterrein betreden.   
 
Ook is het voor ouders/verzorgers helaas niet mogelijk om mee naar binnen te gaan om te helpen bij 
het klaarleggen van de bedden (dit omdat de 1,5 meter afstand tussen alle volwassenen dan niet 
gegarandeerd kan worden). Bij het klaarleggen van de bedden zal voldoende leiding aanwezig zijn 
om indien nodig mee te helpen. Uiteraard is er op het terrein voor de blokhut voldoende 
gelegenheid om afscheid te nemen en nog wat instructies aan de leiding te geven (over bijvoorbeeld 
medicijnen). 
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De locaties 
 
Onze activiteiten worden georganiseerd op een tweetal locaties, te weten: 

 Blokhut ’t Gurke 

 Kerkplein in d’Ekker (Burgemeester van Hoofflaan) 
 

Blokhut ‘t Gurke 
 
Op deze locatie worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 Hutten bouwen 

 Zeskamp 

 Avonturenkamp 
 
Blokhut ’t Gurke is gebouwd in 2008 en beschikt over vier grote zalen, enkele kleinere lokalen, een 
keuken die van alle gemakken is voorzien en uitgebreide sanitaire voorzieningen. De blokhut is 
gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van Veldhoven. Het buitentterrein beschikt over een 
groot speelveld (grasveld), een ruime kampvuurcirkel en heel veel bossen. 
 
Voor de activiteiten van Kindervakantieweek Veldhoven is dit een prima uitvalsbasis. 
 
Het (navigatie)adres is: Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven. 
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Kerkplein in d’Ekker 
 
Het kerkplein in d’Ekker zal dienen als verzamelplaats voor het speel-/zwemfestijn. We zullen 
verzamelen voor de ingang van Jongerencentrum Odeon. Vanuit het Kerkplein zullen we starten met 
de activiteiten van deze dag.  
 
Het (navigatie)adres is: Burgemeester van Hoofflaan 151, 5503 BL Veldhoven. 
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Coronamaatregelen 
 
Alle activiteiten worden georganiseerd binnen de geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid zoals 
deze ook zijn opgenomen in de geldende noodverordening.  
 
Om risico’s op verspreiding te beperken zullen er extra (hygiëne)maatregelen genomen worden 
tijdens de activiteiten. Onderstaand zullen deze maatregelen nader worden toegelicht. Voor het 
avonturenkamp gelden er nog een aantal aanvullende maatregelen. Deze zijn apart opgenomen in 
het hoofdstuk over het avonturenkamp. 
 

Algemene maatregelen 
 
Alle algemene (hygiëne)maatregelen zijn ook tijdens onze activiteiten van toepassing: 

 Heb je klachten? Blijf dan thuis! 
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.  

 Was vaak uw handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand (voor volwassenen/vrijwilligers onderling) 
 

 

Tijdens de activiteiten 
 
Gedurende de activiteiten zal stil worden gestaan bij de coronamaatregelen en zullen er op de 
terreinen maatregelen worden getroffen zodat deze ook in acht genomen kunnen worden. 
 
Klachten? 
Mochten wij constateren dat een deelnemer (of vrijwilliger) een van de voornoemde klachten heeft, 
dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn om deze deelnemer af te zonderen van de rest. Vervolgens 
zullen wij contact opnemen met de ouders/verzorgers op het bij ons bekend zijnde telefoonnummer 
met het verzoek om de betreffende deelnemer op te halen.  
 
Mocht deze situatie zich voordoen, dan is dat in de eerste plaats zeer vervelend voor de betreffende 
deelnemer. Daarom het verzoek aan de ouders/verzorgers om zelf vooraf te beoordelen of er sprake 
is van een van bovenstaande symptomen.  
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Hierbij willen we echter wel nog het volgende opmerken. In sommige gevallen kan een deelnemer 
een aandoening hebben met de daarbij behorende klachten die lijken op de coronaklachten. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan hooikoorts, astma of chronische verkoudheid. Bij dergelijke aandoeningen 
mag men gewoon deelnemen aan onze activiteiten. Geef echter wel aan ons door dat er sprake is 
van een dergelijke aandoening! Dit voorkomt dat wij onnodig contact opnemen. 
 
Handen wassen 
Op het terrein bij Blokhut ’t Gurke zullen buiten extra waterpunten worden gecreëerd waar de 
handen (regelmatig) gewassen kunnen worden. De handen dienen in ieder geval gewassen te 
worden bij aankomst en vertrek van het terrein. Voor zeep en papieren handdoekjes zal uiteraard 
worden gezorgd.  
 
Op het Kerkplein in d’Ekker is het voor ons niet mogelijk om extra waterpunten te creëren. Daarom 
zullen we tijdens het speur-/zwemfestijn ervoor zorgen dat de (welbekende) handalcohol aanwezig is 
om de handen mee te wassen/ontsmetten. 
 
Papieren zakdoekjes 
Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende papieren zakdoekjes aanwezig zijn waar, indien nodig, 
gebruik van kan worden gemaakt. 
 
1,5 meter afstand 
De Kindervakantieweek Veldhoven wordt georganiseerd voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Kinderen 
hoeven onderling én ten opzichte van volwassenen/vrijwilligers geen afstand te houden. De 
aanwezige volwassenen (waaronder ook ouders/verzorgers) en vrijwilligers dienen onderling wel 1,5 
meter afstand te houden. Volg instructies van de leiding op. 
 

Aanmelden (reserveren) 
 
Voor onze activiteiten dient men zich aan te melden. Op deze manier hebben wij zicht op het aantal 
deelnemers waardoor wij hier rekening mee kunnen houden in de verdere organisatie. Maar ook 
hebben wij dan een lijst met deelnemers (en contactinfo) voor het geval bij een van de deelnemers 
of vrijwilligers het coronavirus wordt vastgesteld. Deze lijst met deelnemers/vrijwilligers kan in dat 
geval eventueel door de GGD gebruikt worden voor het bron- en contactonderzoek. 
 

Brengen en ophalen van deelnemers 
 
Indien mogelijk zouden wij graag hebben dat deelnemers zoveel mogelijk zelfstandig naar de locatie 
komen. Een deelnemer van 12 jaar is hier uiteraard beter toe in staat dan een deelnemer van 5 jaar.  
 
Indien deelnemers door ouders/verzorgers worden gebracht, probeer dan zoveel als mogelijk op de 
fiets te komen. Met de auto is uiteraard toegestaan, maar de parkeergelegenheid bij Blokhut ’t Gurke 
is beperkt. Ga na het brengen en ophalen weer direct naar huis! 
 
Bij het brengen en ophalen geld altijd de regel dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar moeten 
houden. Ouders/verzorgers mogen bij het hutten bouwen en de zeskamp het terrein betreden (tenzij 
wij merken dat het te druk wordt hierdoor) indien zij zich houden aan deze 1,5 metermaatregel.  
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Overige 
 

AVG 
 
Ten behoeve van de organisatie van de Kindervakantieweek Veldhoven zijn wij genoodzaakt 
bepaalde (persoonlijke) gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt voor het registeren 
van de deelnemers en zijn nodig om de veiligheid te waarborgen. Deze gegevens worden bij 
calamiteiten alleen verstrekt aan de hulpdiensten.  
 
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leiding op de hoogte is van bepaalde medische 
informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of 
medicijngebruik. Wij wijzen u als ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze 
informatie aan de leiding. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de 
ouders/verzorgers. 
 
Met betrekking tot deze persoonsgegevens geld het volgende: 

 Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt, worden nooit aan derden verstrekt.  

 De persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de activiteiten van de 
Kindervakantieweek Veldhoven. 

 Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. 

 Persoonsgegevens worden binnen één maand na afloop van de activiteiten van 
Kindervakantieweek Veldhoven vernietigd. 

 
Tijdens de activiteiten van Kindervakantieweek Veldhoven zullen er foto’s en/of filmpjes worden 
gemaakt. Een overzicht hiervan zal op onze website en/of Facebookpagina worden geplaatst. Indien 
u niet wilt dat er foto’s van uw kinderen op deze media worden geplaatst, dan verzoeken wij u dit 
aan ons door te geven. Eventuele reeds geplaatste foto’s zullen worden verwijderd.  
 

Teken 
 
Een deel van onze activiteiten zullen plaatsvinden in de bossen. Derhalve bestaat er een kans 
gebeten te worden door een teek. Controleer hierop bij thuiskomst! 
 
Wij gaan niet actief op zoek naar een teek, maar mochten wij een teek zien zitten dan zullen wij deze 
verwijderen. Na afloop van de activiteit zal uw zoon/dochter dan een formulier meekrijgen waarop 
staat aangegeven waar deze teek heeft gezeten. 
 

Aansprakelijkheid 
 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen, kleding, etc. die zij tijdens de 

activiteiten bij zich hebben en/of dragen. Kindervakantieweek Veldhoven heeft vooral een 
(actief) buitenprogramma dat o.a. onderhevig is aan weersinvloeden. Kindervakantieweek 
Veldhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding 
en persoonlijke bezittingen. Het wordt deelnemers afgeraden om dure spullen mee te nemen. 

 Kindervakantieweek Veldhoven is niet aansprakelijk voor letsel en/of blijvende invaliditeit als 
gevolg van deelname aan onze activiteiten voor zover deze schade niet is ontstaan door grove 
roekeloosheid of opzet door vrijwilligers van Kindervakantieweek Veldhoven. 

 Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering 
van Kindervakantieweek Veldhoven (Vereniging St. Stanislaus Kostka) in het onderhavige geval 
uitkeert. 

http://www.kvwveldhoven.nl/
mailto:info@kvwveldhoven.nl


 

www.kvwveldhoven.nl  /  info@kvwveldhoven.nl  /  Tel: 0627217948 
17 

Sponsoren 
 

Kindervakantieweek Veldhoven wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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