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beste verenigingen, organisaties, bedrijven EN ondernemers
uit gemeente Hilvarenbeek,
Het is bijna zomervakantie! Yes, eindelijk zes weken lekker
ontspannen, spelen en feest vieren voor al onze kinderen en
jongeren. Tenminste… zo zou het moeten zijn. Je kunt jezelf
misschien voorstellen dat de vlag er na acht weken (of langer)
thuiszitten wat anders bijhangt. Door het coronavirus hebben
kinderen, jongeren en gezinnen zich flink aan moeten passen.
Een gekke tijd die vast mooie momenten heeft opgeleverd,
maar ook voor spanning, angst en frustraties zorgt. Juist nu
hebben kinderen en jongeren een zomervakantie nodig waarin ze positieve ervaringen opdoen, anderen ontmoeten en
kunnen ontspannen. Laten we samen proberen er voor hen
tóch een onvergetelijke zomer van te maken!
HOE HET BEGON...
Wij vroegen een aantal kinderen en jongeren uit onze
gemeente mee te denken over de komende coronatijd. Over
één ding waren ze het allemaal eens: “We willen een leuke en
ontspannen zomervakantie! Gewoon lol kunnen maken zoals
altijd.” Zo ontstond het idee ZOMERLOL: een gepast, zomers
activiteitenprogramma waar alle kinderen en jongeren uit
onze gemeente aan mee kunnen doen. We toetsten dit idee
bij een aantal (sport)verenigingen en ondernemers. Het
enthousiasme was groot... daarom nu de vraag aan alle
verenigingen, organisaties, bedrijven en ondernemers uit
gemeente Hilvarenbeek: doen jullie ook mee?
WORD co-organisator van zomerlol
Want alleen samen kunnen we een tof zomerprogramma
organiseren voor onze kinderen en jongeren. Met zo’n
actieve en betrokken samenleving moet dat goed komen.
Ook in moeilijke tijden ‘is het hier écht’! Houd het lekker
simpel en dichtbij. Denk aan een rondleiding, dansen, koken,
DJ-sessie, nagellakken, sporten, (natuur)speurtocht, zeskamp,
sieraden maken, speurtocht, schilderen, hutten bouwen...
je kunt het zo gek niet bedenken.
Richtlijnen
De activiteiten van ZOMERLOL moeten natuurlijk wel
‘coronaproof’ zijn. Op de achterkant staan de richtlijnen en
adviezen. Lees ze goed door!

Om de kosten voor de activiteit te dekken, mag je een
bedrag van €0 - €5 euro vragen aan deelnamegeld. En om zo
veel mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen: kijk eens
of je jouw activiteit(en) meerdere keren in de
zomervakantie (11 juli t/m 23 augustus) kunt organiseren.
jouw activiteit aanmelden
We hebben het geluk dat we gebruik kunnen maken van een
bestaand platform: Sjors Sportief en Creatief. Op deze manier
kunnen we snel handelen. We willen namelijk zo veel mogelijk activiteiten op 3 juli (al!) online hebben staan.
•
•
•
•
•
•
•

Ga na www.sjorssportief.nl.
Registreer jezelf als aanbieder.
Via jouw eigen pagina kun je vervolgens een
of meerdere activiteiten <Toevoegen>.
Vul zoveel mogelijk gegevens in over de activiteit.
Je mag €0 - €5 deelnamekosten vragen per deelnemer.
Max. aantal deelnemers is 30 (mag ook minder).
Geef ook aan voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.

Bij vragen of onduidelijkheden kunnen sportverenigingen
contact opnemen met Tjalle (06-16024265 of
tjalle.hoogsteen@beweegburo.nl). Andere organisaties
kunnen contact opnemen met Sanne (06-15491192 of
s.abrahams@hilvarenbeek.nl).
De komende week gaan wij een rondje bellen om het idee
verder toe te lichten en met jullie mee te denken. We hopen
zo een gaaf zomerprogramma te organiseren voor de jeugd!
Ook dat doen we samen!

Zomerse groetjes van team zomerlol
Michelle LaVallette (jongerenwerker), Rody Dalnoot
(jongerenwerker), Tjalle Hoogsteen (sportcoördinator
Hilvarenbeek), Effie de Haan (adviseur Sport, Jeugd) en
Sanne Abrahams, (adviseur Zorg & Veiligheid, Jeugd).
P.s. Heb jij voor jouw activiteit extra begeleiding nodig? Laat
het ons weten. Er zijn jongeren die willen helpen!
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RICHTLIJNEN en adviezen ZOMERLOL voor organisatoren
Onderstaande richtlijnen en adviezen zijn opgesteld door
gemeente Hilvarenbeek. Als jij of jouw initiatief/organisatie/
vereniging/bedrijf een zomeractiviteit gaat organiseren,
dan neem je eerst deze richtlijnen goed door. Bij vragen of
onduidelijkheden kunnen jullie contact opnemen met Tjalle
of Sanne (zie voorkant voor contactgegevens).

•

Als er tijdens de organisatie van de activiteiten toch nog
onduidelijkheden zijn, dan worden dit document aangepast.
Ook als er nog versoepelingen of verscherpingen volgen (op
basis van de dan geldende RIVM-richtlijnen).

•
•

Algemeen
• Gezondheid en veiligheid staan voorop.
• Plezier en gezelligheid trouwens ook!
• En gebruik gewoon je ‘gezond verstand’.
Gezondheid (richtlijn)
• Een deelnemer mag niet meedoen als hij/zij de afgelopen 24 uur de volgende klachten had: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C).
• Ook niet als iemand uit zijn of haar gezin koorts (vanaf
38 °C) heeft of benauwd is (24 uur klachtenvrij).
• En ook niet als iemand uit zijn of haar gezin positief
getest is op het coronavirus.
• Als een deelnemer niet komt, dan meldt hij/zij dit bij jou.
• Stuur een deelnemer naar huis als jij constateert dat
hij/zij genoemde klachten heeft. Of als de klachten
tijdens de activiteit ontstaan.
Binnen of buiten (richtlijn)
• Als het kan: organiseer een activiteit in de buitenlucht.
• Maximaal 30 deelnemers voor een binnenactiviteit
(exclusief begeleiding).
• Ventileer binnenruimtes door deuren en ramen open te
zetten en/of zet ventilatie op de hoogste stand.
• Houd bij de organisatie van de activiteit rekening met
slecht weer en communiceer hier duidelijk over.
• Wil je een activiteit organiseren waar meerdere kleine
groepen (bijvoorbeeld 10 teams van 10 kinderen) aan
mee kunnen doen (bijvoorbeeld een zeskamp, spooktocht of vossenjacht)? Neem dan contact op met Tjalle of
Sanne om te overleggen over de extra richtlijnen.
Afstand (richtlijn)
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden bij binnen- en buitenactiviteiten.
• Jongeren tussen 12 en 18 jaar hoeven geen 1,5
meter afstand te houden bij buitensportactiviteiten. Bij
alle andere buiten- en binnenactiviteiten wel.

•
•

Voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar geldt dat zij altijd
1,5 meter afstand moeten houden.
Organisatoren en begeleiders houden ook afstand tot
elkaar, maar hoeven geen afstand te houden van
kinderen en jongeren tot 12 jaar.
Vind jij het prettig om wel die afstand te houden? Maak
dat dan aan het begin van de activiteit duidelijk.
Schud geen handen. Ook geen high fives.
Organiseer geen activiteiten waar contact wordt
gestimuleerd of elkaars handen worden vastgehouden.

Vervoer (richtlijn)
• Deelnemers regelen samen met ouder(s)/opvoeder(s)
het vervoer naar de activiteit.
• Als deelnemers worden gebracht, dan blijft de brenger
bij de fiets of de auto.
• Geen aanmoedigende of nieuwsgierige volwassenen
‘langs de lijn’ of ‘aan de kant’.
• Stuur deelnemers na de activiteit naar huis.

..

HygiEne (advies)
• Zorg ervoor dat deelnemers bij aanvang van de activiteit
hun handen kunnen wassen (voldoende desinfectie of
handzeep met papieren handdoekjes).
• Moedig wc-gebruik niet aan. Als er toch hoge nood is,
maak dan na de activiteit de wc’s schoon.
Eten en drinken (advies)
• Aan de deelnemers wordt gevraagd om zelf een flesje
drinken en tussendoortje mee te nemen.
• Wil jij als organisator toch iets trakteren, houd dan extra
rekening met de voedselveiligheid en hygiëne.
Afspraak = afspraak (advies)
• Neem bij het begin van de activiteit de gemaakte
afspraken door met de deelnemers.
• Spreek deelnemers (en hun ouders/opvoeders) aan als zij
zich niet aan de afspraken houden.
• Als iemand zich dan nog niet aan de afspraken houdt,
dan mag je die deelnemer naar huis sturen.
Aansprakelijkheid
• De organisator van de activiteit is verantwoordelijk en
aansprakelijk bij calamiteiten.
• Ben je hier als organisator niet voor verzekerd, neem dan
contact op met Tjalle of Sanne.
• Deelnemers (en hun ouders/opvoeders) worden erop
gewezen dat deelname op eigen risico is.
• En: wij gaan er vanuit het niet nodig is, maar lees deze
tips eens door over EHBO tijdens corona.

