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Protocol Corona 2021 van de Federatie van Kampeerverenigingen te Zandvoort, versie 1.5
Algemeen
Het doel van de Federatie van Kampeerverenigingen te Zandvoort (overkoepelend orgaan van de
zusterverenigingen Kampeervereniging Helios, Kampeervereniging Strandgenoegen,
Kampeervereniging Voorwaarts en Kampeervereniging Amsterdam; verder: de Federatie) is het
kamperen van onze leden te faciliteren.
Met de huidige omstandigheden vindt de Federatie het belangrijk dat kampeerders en omstanders
gezond blijven. Kamperen is wat de Federatie betreft mogelijk wanneer er voldoende waarborgen
zijn die ervoor zorgen dat er tijdens het kamperen geen (extra) risico’s op overdracht van het
coronavirus met zich meebrengt. Hiertoe heeft de Federatie met unanieme instemming van haar
leden besloten dit Protocol op te stellen dat -tot nader order- voor het gehele kampeerseizoen 2021
van toepassing zal zijn.
Voor alle strandhuisjes van de bij de Federatie aangesloten kampeerverenigingen geldt altijd:
-

-

Strandhuisjes worden geplaatst/gebouwd op het noord-strand van de gemeente Zandvoort
ter hoogte van de Boulevard Barnaart;
De strandhuisjes zijn uitsluitend voor eigen gebruik; verhuur is ten strengste verboden;
Alle kampeerders voor het hele seizoen staan vast en zijn bekend. Lijsten met
contactgegevens van alle eigenaren/kampeerders van de strandhuisjes zijn beschikbaar voor
de gemeente/ politie onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de AVG;
Strandhuisjes zijn ingericht voor het verblijf van één gezin;
Kampeerders maken gebruik van aangewezen toiletunits die zijn afgesloten voor publiek en
alleen toegankelijk zijn voor leden). De toiletunits zijn aangesloten op het riool.

Transport/opslag en bouwen/plaatsen van de huisjes
Voor het vervoer en tijdens het bouwen/plaatsen van de strandhuisjes geldt de maximale
groepsgrootte van 4 personen zoals beschreven in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.
Sanitair
Voor het gebruik van de toiletten geldt dat het middelste toilet van zowel het heren- als damesdeel
van de toiletunit gesloten blijft. De sanitaire voorzieningen zijn alleen toegankelijk voor kampeerders
van de betreffende kampeerverenigingen.
De beheerders/schoonmakers van de toiletten hebben de opdracht het schoonmaken te
intensiveren. De betreffende besturen van de respectievelijke verenigingen zorgen voor
beschikbaarheid van desinfecterende middelen voor het ontsmetten van deurkrukken en kranen
voor en na ieder gebruik (door de gebruiker). Ook zijn zij verantwoordelijk om voldoende zeep
beschikbaar te stellen.
Rondom de toiletunit dienen gebruikers (tijdens het wachten) voldoende afstand te houden.
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Omgangsvormen
Met betrekking tot de omgangsvormen tussen kampeerders gelden alle door het Kabinet
afgekondigde hygiënemaatregelen zoals: 1,5 meter afstand behalve voor gezinsleden, niezen in de
elleboog, vaak handen wassen en het niet schudden van handen. Samenkomen met meer dan de
door het Kabinet/RIVM afgekondigde regels voor bezoek/gezin, is niet toegestaan ook al wordt de
1,5 meter in acht genomen.
Er wordt te allen tijde voldoende loopruimte achter de strandhuisjes op de boven- en benedenrij
vrijgehouden, zodat andere kampeerders kunnen passeren op minimaal 1,5 meter afstand.
Kampeerders gebruiken alleen hun eigen doorgang aan de noordzijde van hun strandhuisje. Zowel bij
gebruik van het parkeerterrein als de strand op- en afgangen wordt strikt de 1,5 meter regel in acht
genomen.
Gezondheidsklachten
Zodra een kampeerder last krijgt van klachten die zouden kunnen duiden op een besmetting met het
Coronavirus (zie voor symptomen de website van het RIVM), verlaat de kampeerder en eventuele
medekampeerders onmiddellijk het strandhuisje en keert terug naar huis. Ga naar en blijf thuis! Ziek
uit. Dit geldt ook indien er nog geen sprake is van koorts. Terugkeer naar het strandhuisje kan pas
plaatsvinden als de klachten volledig verdwenen zijn of bij een negatieve testuitslag
Evenementen
Er zullen tijdens het kampeerseizoen geen evenementen of georganiseerde activiteiten in strijd met
RIVM-maatregelen plaats vinden bij de kampeerverenigingen. Dit is ongeacht de aard van het
evenement of de activiteit. Daartoe zullen ook de clubhuizen van alle verenigingen gesloten blijven,
tenzij de landelijke maatregelen daar weer ruimte voor bieden
Communicatie
Alle kampeerverenigingen zullen dit Protocol nadrukkelijk onder de aandacht van haar respectievelijk
leden brengen, onder andere door het Protocol zichtbaar op de toiletunits te bevestigen.
Sancties
Om bovenstaande maatregelen te kunnen handhaven is het lokale gemeentelijke handhavingsregime van toepassing, als wel is het sanctiebeleid van de verenigingen aangepast.
Handhaving geschiedt per gemeentelijk beleid.
Het sanctiebeleid binnen de vereniging houdt tenminste in: na een eerste officiële waarschuwing bij
overtreding van de afspraken in dit Protocol kan bij een volgende overtreding de betreffende
kampeerder (ook als de overtreding begaan is door een ander gezinslid) een zware bestuurlijke
maatregel (w.o. mogelijke schorsing en/of ontzetting) worden opgelegd. Handhaving van het
verenigingssanctiebeleid geschiedt per en binnen de vereniging.
Boetes die worden opgelegd door (gemeentelijke) handhavings zijn altijd voor rekening van de
betreffende kampeerder en niet voor de vereniging.
Bovendien wordt onderstreept dat naast deze bestuurlijke maatregelen geldt dat de kampeerders
onderling een hechte gemeenschap vormen waarbinnen de sociale controle een grote rol speelt.
2

Tot slot
Er kunnen zich situaties voordoen die niet volledig afgedekt worden door dit Protocol. In die gevallen
beslist het bestuur van de betreffende vereniging ,en zal in overleg met de Federatie eventueel
bezien worden of het Protocol aanpassing behoeft.
Kampeerders worden opgeroepen om bij twijfel over de toepassing van de genoemde maatregelen,
of bij het constateren van andere risico’s dan hierboven beschreven zijn, contact op te nemen met
het bestuur van de eigen vereniging.
Indien er significante aanpassingen in het beleid rondom het Coronavirus plaatsvinden, zal opnieuw
het Protocol worden bezien en daar waar nodig aangepast en gecommuniceerd worden.
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