LYRA SUMMER SPORTS 2021
maandag 26 juli t.e.m. vrijdag 30 juli
PRAKTISCHE INFO en RICHTLIJNEN

Beste ouders en deelnemer(s) aan het sportkamp ‘Lyra Summer Sports 2021’ , georganiseerd
door AC Lyra.
Het leuke zomerkamp van AC Lyra staat voor de deur. Op het eind van deze maand staat er
een gemotiveerd team klaar om er samen met jullie in te vliegen. Naast enkele praktische
zaken, vermelden we ook nog enkele specifieke richtlijnen i.v.m. COVID-19 waarop we ons
als organisator baseren en waar we ook jullie medewerking verwachten. De deelnemende
kinderen en begeleiders behoren tot dezelfde bubbel.
Aan de deelnemers van het sportkamp wordt gevraagd om de hobby’s in de week van het
sportkamp te beperken indien mogelijk.
Bij het betreden van de piste vragen we om de handen te ontsmetten van jezelf en je
kinderen. Bij voorkeur en indien mogelijk zet je je kind(eren) af aan de poort naast het
torengebouw. (De hoofdingang zal niet geopend worden om de circulatie om en rond het
vaccinatiecentrum zo weinig mogelijk te kruisen). Er zal altijd iemand aanwezig zijn om hen
te begeleiden naar de verzamelplaats onder de overkapping.
Het afhalen van de kinderen gebeurt dit jaar aan de achterzijde van het torengebouw.
- Ofwel betreedt u de piste via de toegang naast het torengebouw, ontsmet u de handen
en loopt u door tot aan de overkapping waar uw kind(eren) op u wachten. Vervolgens
verlaat u de piste opnieuw via de poort achter het torengebouw.
- Indien u zelf de piste niet betreedt, kan u achter het torengebouw, aan de uitgang
wachten op uw kind(eren). Spreek dit dan wel met hen af zodat ze zich aan het einde
van het kamp opstellen aan de uitgang (ook daar zal een begeleider staan).
Mogen we aan jullie, ouders/voogd vragen om voldoende rekening te houden met
maatregelen m.b.t. social distancing en het dragen van een mondmasker indien u zich
verplaatst rond de piste of zoals de richtlijnen van Stad Lier dit voorschrijven.
Verder vragen/adviseren we om geen spreiding van verschillende activiteiten te plannen in
dezelfde kampperiode. Jongeren wordt gevraagd binnen dezelfde bubbel te blijven voor de
volledige kampperiode.

OPGELET: Gelieve je kind(eren) elke morgen aan te melden aan de ingang na het ontsmetten
van de handen en hen ‘s avonds af te melden bij het verlaten van de piste, eveneens na het
ontsmetten van de handen.
WAAR verzamelen we?
Op de ATLETIEKPISTE ‘Netestadion’, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier.

WANNEER verwachten we je?
De activiteiten starten om 9 uur stipt en eindigen om 16 uur .
Er is opvang voorzien vanaf 8.30 uur en dit tot 16.30 uur.

Hieronder volgen NOG ENKELE ALGEMENE MEDEDELINGEN.
Pech op de valreep?
Dreigt een ongeval of ziekte roet in het eten te gooien? Last minute annuleren kan met
doktersattest. Teruggave van inschrijvingsgeld gebeurt enkel mits voorlegging van een
doktersattest en proportioneel per dag met uitzondering van € 5,00 voor administratieve kost.

Noodnummer?
Wens je dringend je zoon/dochter of iemand van ons te spreken in een noodsituatie, dan kan je
terecht op volgend gsm-nummer:
Annemie Schoovaerts: 0472 60 22 57
Ann Crauwels: 0498 41 22 65

Wat eten en drinken we?
Het meebrengen van een lunchpakket voor ‘s middags is verplicht.
Zorg ook voor voldoende drank en vooral water, zeker als de temperaturen de hoogte in gaan.
Er is ook de mogelijkheid om drank (frisdrank en water 1,50 euro / sportdrank 2,00 euro /
snoep en chips 1,50 euro) te kopen tijdens de pauzes in de cafetaria. Deze is geopend vanaf
8.30 uur en sluit om 16.30 uur.
! Mogen wij vragen om ervoor te zorgen dat je zoon/dochter dit onmiddellijk kan betalen.

Tot welke groep behoor ik?
De groepen worden bepaald op basis van het geboortejaar.
Benjamins : °2015 - °2014 - °2013 - °2012
Pupillen : °2011 - °2010
Miniemen : °2009 - °2008

Wat is nog handig om te weten?
Zorg zeker voor voldoende reservekledij, zonnecrème en zonnebescherming (petje of
hoedje), en/of regenkledij !!!! Zorg dat de kledij en rugzakjes voorzien zijn van een naam.
Als de weergoden een tamelijk zomers weertje voorspellen is het aangeraden om een extra
droog tenuetje mee te brengen zodat we eventueel na een waterspelletje iets droog kunnen
aantrekken.

Gsm-gebruik
Een gsm is toegelaten maar gebruik TIJDENS de activiteiten is ten strengste verboden. Wij zijn
ook niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging van een gsm.
Daarom willen we een duidelijke afspraak maken dat het gebruik ervan alleen is toegestaan
vóór 9 uur en na 16 uur en tijdens de middagpauze tussen 12.30 en 13.30 uur.

Verzekering
Je zoon/dochter is tijdens het sportkamp verzekerd voor persoonlijke en burgerlijke
aansprakelijkheid t.o.v. derden.
Opgelet: Diefstal, schade of verlies van voorwerpen is niet verzekerd.

Einde en slotmoment
Omwille van coronamaatregelen zal er dit jaar geen echt slotmoment zijn waarvoor we de
ouders uitnodigen.
Uiteraard sluiten we op een fijn manier met de kinderen het sportkamp af, maar het ophalen
gebeurt zoals op andere dagen.

Fiscaal attest
Wie jonger is dan 12 jaar, op het moment van deelname, krijgt een fiscaal attest. Dit wordt
meegegeven bij het afsluiten van het kamp.

COVID-19 maatregelen?
In principe mag iedereen mee, tenzij men ziek is, symptomen vertoonde op minder dan drie
dagen voor de start van het kamp of tot een risicogroep behoort. Dan mag je niet (meer)
deelnemen. Dat geldt zowel voor kinderen, trainers, begeleiders, enz.
Ook hier geldt volgende maatregel: teruggave van inschrijvingsgeld gebeurt enkel mits
voorlegging van een doktersattest en proportioneel per dag met uitzondering van € 5,00 voor
administratieve kost.
Indien je kind (of een begeleider) ziek wordt op kamp zullen we volgend stappenplan hanteren:
● Is een deelnemer ziek en is er een vermoeden van COVID-19?
- Nee, maar de deelnemer is ziek = ouders/voogd worden gecontacteerd om de

-

deelnemer op te halen, binnen de 24 uren de huisarts telefonisch te raadplegen
en de organisatie op de hoogte te houden. Bij letsels zoals zonnebrand of
verstuiking is verdere deelname na verzorging mogelijk indien gewenst en
haalbaar.
Besluit de arts dat er niet getest moet worden, dan kan de deelnemer pas
terugkeren van zodra deze minstens 3 dagen symptoomvrij is.

-

●

●
-

Ja, de deelnemer wordt in de quarantaine plek geplaatst. De ouders/voogd
worden verwittigd om de deelnemer op te halen en hen wordt gevraagd om
binnen 24u naar de huisarts te gaan, zodat een test kan worden afgenomen.
- De deelnemer mag niet terugkeren naar het aanbod tenzij een test werd
uitgevoerd en negatief bleek en men opnieuw gezond is.
- Is de test negatief dan kan de deelnemer pas terugkeren van zodra deze
minstens 3 dagen symptoomvrij is.
De andere ouders zullen per mail verwittigd worden indien er een vermoeden van
COVID-19 is. Ouders worden gevraagd extra aandacht te besteden aan het niet mixen
van bubbels voor en na het kamp. Tijdens het kamp blijft de bubbel steeds op locatie
en vermijdt alle contact met externen.
Het verdere stappenplan wordt meegedeeld indien dit van toepassing zou zijn.
Indien je kind (of een begeleider) ziek wordt tot 2 dagen na het kamp?
Het contactenlogboek zal tot 14 dagen na het sportkamp worden bijgehouden.
Als een deelnemer na het sportkamp corona heeft, vragen we aan de ouders om ons op
de hoogte te brengen. Als organisatie kunnen wij gecontacteerd worden om dit
logboek te delen.

Corona-coördinator
Annemie Schoovaerts: 0472 60 22 57 - mie.schoovaerts@gmail.com
Raadpleeg de huisarts bij volgende symptomen: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn,
vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree. Indien deze
symptomen zich voordoen tijdens de activiteiten, dan zullen we jullie bellen om je kind te komen
halen. We vragen dan ook om met de huisarts contact op te nemen.
Test een deelnemer of één van de huisgenoten positief tijdens de duur van de activiteiten,
verwittig dan steeds de corona-coördinator. De deelnemer mag niet meer terugkeren naar de
meerdaagse activiteit. Verwittig de corona-coördinator ook als er symptomen optreden binnen
de twee dagen na de activiteit en deze symptomen daarna bevestigd worden met een positieve
test.
Bij een positieve test zul je een oproep krijgen van een contactonderzoeker van de Vlaamse
overheid, die u zal bellen op het nummer 02/214.19.19. Vermeld daarbij zeker de deelname aan
de jeugdwerkactiviteit en geef de naam en het telefoonnummer van de corona-coördinator

op. De corona-coördinator beschikt immers over de lijst van alle deelnemers en kan zo alle
informatie doorgeven voor verdere opvolging aan contactonderzoek.

Nog vragen? mie.schoovaerts@gmail.com

Begin maar af te tellen want
‘AC Lyra Summer Sports’ is keitof !!!

