Infobrief Elephant Camps 2020
Beste ouder/voogd en sportieve 'Elephant Camper'
Het is bijna zover! Binnenkort mogen we jullie verwelkomen op het enige echte Elephant Camp. Hierbij de infobrief
zodat jullie goed voorbereid deze onvergetelijke week kunnen aanvangen.
We zorgen ervoor dat uw kind op een heel leuke en veilige manier het sportkamp kan beleven. We hebben het geluk
dat onze sporten in de openlucht doorgaan. Dit maakt het besmettingsgevaar erg laag. Toch nemen we de nodige
voorzorgsmaatregelen.
Wij hebben onze werking van de kamps aangepast volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Meer
gedetailleerde info kan u vinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/,
en in het bijzonder bij het protocol voor sportkampen (te downloaden onderaan de webpagina).
AANKOMST:
In de begeleidende mail bij deze infobrief, las u tot welke bubbel en bubbelgolf jullie deelnemer behoort. Gelieve u
aan het exacte aankomst- en vertrekuur te houden. Zo vermijden we een grote toeloop.
Adres: Ter Bieststraat 22, 8421 Vlissegem (De Haan).
De pijlen leiden jullie naar de oprit van een boerderij. Rijd gerust naar achter en de inkom van ons Camp zal je niet
ontgaan. We staan u met open armen (maar op voldoende afstand) op te wachten aan het onthaal . Daar kan u
parkeren, uw kind inchecken bij de kampverantwoordelijke en een zorg-moni van de betreffende bubbel, kort
afscheid nemen en daarna de parking weer verlaten. Na het afscheid begeleid een monitor jullie energieke
sportieveling naar zijn bubbel waar een warm welkom op hem/haar wacht!
We vragen u dat bij aankomst en vertrek slechts 1 ouder/voogd mee uit de wagen stapt met de deelnemer en naar
het onthaal begeleidt. Gelieve als ouder/voogd een mondmasker te dragen. Ontsmettingsgel is bij de check-in
beschikbaar.
Enkel voor de jongste deelnemers (7-10 jaar), die in de gele bubbel ingedeeld zijn tijdens de kampweken 1-4 juli, 1924 juli en 9-14 augustus, laten we toe dat 1 ouder/voogd het kampterein mee betreed voor het
rondleidingsmoment. Zo is het afscheid voor deze jonge ‘Elephant Campers’ niet te brusk.
Voor de andere deelnemers: bereid hen er op voor dat het afscheid vrij snel zal moeten gebeuren, eenmaal
aangekomen op de kampplaats. Des te vlotter zal de check-in kunnen verlopen. En we beloven u, hoe aarzelend de
aankomst ook kan zijn, bij vertrek willen de meeste deelnemers veel liever op kamp blijven ;-)
Bij het onthaal meld je je aan, geef je een kopij van de ID-kaart van de deelnemer en eventuele gsm en medicatie af
aan de kampverantwoordelijke (deelnemers die zelfstandig medicatie nemen, mogen die uiteraard bijhouden). Bij
het onthaal kan u ook een drankkaart kopen waarmee de deelnemers een drankje kunnen kopen op de surfclub,
aan gereduceerde tarieven. Daarover meer uitleg hieronder.
Er wordt een 4-uurtje en avondmaaltijd voorzien op de aankomstdag.
Indien jullie wat vroeger naar zee willen komen, geen probleem. Steek dan even de voeten in het zand aan onze
nieuwe surfclub "Surfing Elephant" (Zeedijk Wenduine 81, 8420 Wenduine). Dan zien jullie meteen waar de
strandactiviteiten doorgaan.
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SPORTMATERIAAL:
Al het sportmateriaal is voorzien en wordt na elk gebruik ontsmet.
Toch moedigen we aan om eigen materiaal mee te nemen waar kan, en zo extra besmettingsgevaar in te dijken. Dit
is echter geen verplichting.
Skaters kunnen hun eigen skateboard, helm en bescherming meenemen.
Surfers kunnen hun eigen wetsuit meebrengen.
Voor elk kind voorzien we een fiets, maar ook deze mag u zelf meebrengen.
Eigen materiaal wordt steeds veilig en proper opgeborgen.
SLAAPPLAATSEN:
Er zijn 3 bubbels: 1 bubbel met slaapbussen en 2 bubbels met chalets. Alle voorzieningen hebben dezelfde
comfortabele stapelbedden met matrassen. De accomodaties worden zeer grondig ontsmet na iedere kampweek.
KAMP:
We voorzien extra wastafels per bubbel, waar de handen worden gewassen bij het binnen en buiten gaan van het
kamp.
Elke bubbel eet apart (zowel op kamp als op de surfclub), heeft een eigen kok die afzonderlijk aan zijn bubbel
serveert, heeft een eigen borden- en bestekset en een eigen afwaszone.
Elke bubbel heeft ook een eigen toilet- en doucheblok.
Tenslotte beschikt elke bubbel over een eigen slaapzone, speelzone (trampoline, slacklines, voetbalveldje,
volleybalveldje), kampvuur- en chillzone en fiets-tent.
SURFCLUB:
Op de surfclub is het strand en terras ingedeeld in zone ‘dagjestoeristen’, zone ‘leden surfclub’ en een grote zone
‘deelnemers camp’. Deze laatste zone is dan nog eens onderverdeeld in 3 bubbels.
De deelnemers mogen de bar op de surfclub niet betreden. Enkel de toiletten en kleedkamers zijn voor hen
toegankelijk.
Wanneer ze een drankje of versnapering willen bestellen, zal dit door een monitor gehaald worden in de bar. Zo
beperken we contact tussen de bubbels en externen tot een absoluut minimum.
MONDMASKER:
Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen. Maar de andere deelnemers zijn verplicht een
mondmasker te dragen wanneer ze zich te voet verplaatsen, op het openbaar vervoer (in geval van slecht weer
verplaatsen we ons soms met de tram), … Geef uw kind daarom 2 a 3 mondmaskertjes mee.
MEDISCHE FICHE:
Gelieve de verplichte medische fiche in te vullen (via deze link: https://forms.gle/oBq99FePFCRAD3EKA)
U hoeft deze fiche niet af te printen.We wijzen erop dat indien uw kind koorts heeft, het niet mogelijk is om het
kamp te laten aanvangen. Wij meten de temperatuur contactloos bij aankomst.
Deelnemers die tot een risico-groep behoren, dienen zich op voorhand goed te informeren bij de huisarts.
BESCHERMING BIJ HET SKATEN:
Alle deelnemers dragen volledige bescherming tijdens het skaten (helm, elleboog-, knie-, polsbescherming).
Indien u toestemming wilt geven voor het verminderd dragen van bescherming, gelieve dit formulier in te vullen:
https://forms.gle/nFc4UYPuhpDxEviq6
U hoeft deze fiche niet af te printen. Tijdens de kampweek is het niet meer mogelijk deze toestemming te geven.
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MEENEEMLIJST:
Wat mag zeker niet ontbreken in je bagage?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 a 3 mondmaskertjes (tenzij <12j)
Kopij ID kaart (aub geen origineel meebrengen, zo vermijden we dat ID’s achteraf per post dienen opgestuurd te
worden indien ze bij vertrek niet meegenomen worden aan de check-out)
Grote brooddoos en hervulbare waterfles zodat je elke dag een stevige lunch kan maken.
Zonnecrème
Slaapzak (warm genoeg!), kussen, kussensloop en matrasovertrek
Toiletgerief en handdoek
Muggenzalf (in warme tijden durven de beestjes lastig te doen)
Sport/skateschoenen = stevige schoenen!
Zwemkledij
Regenjas
Fluo jasje voor op de fiets
Vuile kleren (voor graffiti workshop – verf gaat moeilijk uit)
Zaklamp
Kleine rugzak (om zwemgerief en lunchpakket mee te kunnen nemen naar het strand)
Een extra centje om een drankje te kopen op de surfclub.
Kraantjeswater is steeds gratis te krijgen, ook op de surfclub. Voor wie een andere consumptie wil kopen op de
surfclub, werken we met drankkaarten. Zo krijgen de deelnemers voordelige tarieven en vermijden we het
gedoe met wisselgeld. Drankkaarten kunnen gekocht worden bij het onthaal op zondag of tijdens de
middagpauzes op het strand. Ongebruikt krediet van de drankkaart krijg je gewoon terug op het einde van de
week.

Wat kan je optioneel ook meebrengen?

•
•
•
•

Skateboard, longboard, eigen bescherming
Eigen fiets, slot, en fietshelm
Watersportkledij (wetsuit, surfschoentjes,...)
Buzzypass

Wat hoef je echt niet mee te brengen?

•

Gsm, mp3-spelers, spelcomputers...
Denk er aan, we gaan op sportkamp, niet op multimediakamp (uitgezonderd voor het ‘action sports film camp’).
Wie toch zijn gsm of ander meebrengt, zal deze bij aankomst moeten afgeven. Enkel dinsdag- en
donderdagavond krijgen jullie een halfuurtje de tijd om deze te gebruiken. We merken dat steeds meer
deelnemers hun gsm zelfs niet komen ophalen tijdens het gsm-moment en liever een weekje zonder doen. En
het is al zeker niet de bedoeling dat ouders hun kinderen proberen bereiken via de gsm van de
kampverantwoordelijke of andere monitoren ‘om hun kind even te horen’. Dat wakkert een mogelijk heimwee
alleen maar aan. Uiteraard zullen wij deelnemers en ouders in contact brengen met elkaar indien nodig.

Nog een paar tips&tricks voor een vlot verloop van het kamp

•
•
•

Tijdens het sportkamp is het niet de bedoeling de kinderen te bezoeken. Het zou de campsfeer kunnen verstoren
en heimwee onnodig aanwakkeren.
Ouders dienen bij aankomst te melden indien zij niet willen dat hun zoon/dochter gefotografeerd wordt tijdens
activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden voor promotie van de Camps.
In deze bundel vindt u ook een getekend en gestempeld formulier 'tegemoetkoming mutualiteit' voor 5 courante
mutualiteiten. Zo kan u het formulier dat voor u van toepassing is afdrukken, aanvullen en indienen bij uw
mutualiteit.
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•

TEN SLOTTE NOG EEN HEEL BELANGRIJKE TIP:
Wie graag post naar het kamp wil sturen, doe dit dan minstens een week voor de start van het kamp. De post
zit nog steeds met een vertraging waardoor te veel brieven ons laattijdig bereiken. We sturen wekelijks 20 tot
30 brieven na met de post omdat we ze niet op tijd ontvangen hebben. U kan ze ook bij de check-in afgeven
ipv per post versturen, zodat wij ze tijdens de week aan de deelnemers kunnen geven. Het postadres:
Elephant Camps
naam deelnemer – periode (bijv. 5-10 juli) – kleur bubbel
Ter Bieststraat 22
8421 Vlissegem

De deelnemers die niet blijven slapen, worden steeds verwacht voor het ontbijt om 8u00 (gele bubbel) of 8u30 (rode
bubbel) of 9u (blauwe bubbel) en kunnen terug opgehaald worden na de avond-activiteit om om 21u (gele bubbel),
21u30 (rode bubbel) of 22u (blauwe bubbel). Indien je liever op andere tijdstippen komt afzetten/ophalen, spreek dit
dan af met de kampverantwoordelijke.
UIt de meeneemlijst vallen dan enkele dingen weg:

•
•
•

Slaapzak (warm genoeg!), kussensloop en matrasovertrek
Toiletgerief (tenzij je je tanden graag poetst na het ontbijt)
Zaklamp

Wij kijken er naar uit om jullie te ontvangen!
We maken er een top kamp van en bedanken jullie voor het vertrouwen in onze organisatie.
Met sportieve groeten,
The Elephant crew
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