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Beste vrijwilligers en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag houden we jullie op de hoogte over de ontwikkelingen van KVW 2020.  
 
Zoals jullie weten zoeken wij naar mogelijkheden om de ‘KVW-waek’ in aangepaste vorm door te laten gaan. Juist 
omdat er, naar alle waarschijnlijkheid, een groot aantal kinderen niet op vakantie zal/kan gaan en vooral omdat wij de 
Roojer kinderen nu net in deze tijd iets leuks willen bieden, vinden wij dit van groot belang.  
Dit gezegd hebbende geven wij bij voorbaat aan dat we de gezondheid van alle betrokkenen hoog in het vaandel 
hebben en houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM / veiligheidsregio Limburg-Noord. 
 
Na intensief contact met de veiligheidsregio Limburg-Noord, de Gemeente Weert en intern overleg komen wij nu tot 
het volgende. 
 

a. De KVW-week an sich heeft een meldings- maar geen vergunningsplicht. De KinderKermis en het afsluitfeest 
hebben dit wel. Dit betekent dat deze laatste twee activiteiten helaas niet doorgaan. Voor wat betreft de 
leidersavonden wordt er over veilige alternatieven nagedacht, hier komen we nog op terug. 

 
b. Tochten door het dorp, te voet alsook met huifkar gaan niet door. 
c. Het waterpark komt te vervallen, alternatieven worden onderzocht. 
d. De programma’s zullen per groep per dag op een-en-dezelfde (afgesloten) locatie plaatsvinden. 
e. Het aantal volwassenen op de locaties wordt beperkt en de 1,5m afstand wordt zo veel als mogelijk in acht 

genomen. 
f. Locaties worden dusdanig ingericht dat er meerdere groepen tot 25 kinderen afgezonderd van elkaar spellen 

kunnen spelen.  
g. De kennismakingsbezoeken bij de kinderen thuis gaan niet door, alternatieven worden onderzocht. 
h. Er zal een haal- en breng protocol van kracht zijn. 

 
i. Groep 7&8 gaat helaas, helaas, helaas niet op kamp... Er zal (overdag) programma zijn in ‘ut turp’, dus zonder 

overnachtingen. 
j. Kinderen die voor 15 augustus 2020, 13 jaar zijn mogen niet meedoen.  
k. Ook voor groep 5&6 gaat de gebruikelijke overnachting op de donderdag niet door.  
 

Ondertussen dat de voorbereidingen lopen houden we de richtlijnen in de gaten en bekijken we wat wél kan. Daarbij 
zeggen we nu al ‘eine dikke merci’ voor de flexibiliteit van al onze vrijwilligers die bezig zijn met het bedenken van de 
dagprogramma’s! Omdat veel regulier spektakel van de week (kamp, waterpark, tochten) niet door kan gaan vragen we 
jullie om extra aandacht te schenken aan de verhaallijnen. 
 
Gezien de protocollen is het op dit moment mogelijk om KVW als volgt te organiseren: 

• Opmerkingen zoals beschreven bij a t/m k zijn van toepassing. 

• KVW voor de groepen 3&4, 5&6 en 7&8 op ma-di-do-vr. De woensdag komt te vervallen. 

• Groep 1&2 wordt gesplitst waarbij groep A op ma-di en groep B op do-vr KVW heeft. De woensdag komt te 
vervallen. 

• De programma’s van alle groepen starten vanaf 09.30uur en eindigen elke middag vanaf 14.30uur volgens 
haal- en brengprotocol. 

 
Mochten de maatregelen toch weer verder aangescherpt worden dan liggen er twee alternatieven: 
Alternatief 1 

• Opmerkingen zoals beschreven bij a t/m k zijn van toepassing, aangepast aan de dan geldende protocollen. 

• Alle groepen worden gesplitst waarbij groep A op 2 dagen en groep B op 2 andere dagen KVW heeft. De 
woensdag komt te vervallen. 

• De programma’s van alle groepen starten vanaf 09.30uur en eindigen elke middag vanaf 14.30uur volgens 
haal- en brengprotocol. 

 
Alternatief 2 

• Gehele afgelasting. 
 

https://www.vrln.nl/coronavirus
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Graag zeggen we nogmaals dat we de flexibiliteit van onze vrijwilligers voor het doorzetten van de voorbereidingen, 
wetende dat ze misschien wel een jaartje de ijskast in moeten, zeer waarderen!! Ook de vele positieve reacties van 
ouders over het zoeken naar mogelijkheden, vinden we erg fijn. 
 
Omdat we, desondanks het doorzetten, de veiligheid van eenieder hoog in het vaandel hebben roepen we onze 
vrijwilligers op om eventuele zorgen en/of vragen te delen met de hoofdleiding. Als je je b.v. niet prettig voelt bij de 
gedachte om straks een groepje te draaien, laat het weten!!  
Ook ouders kunnen met vragen en/of zorgen bij ons terecht via het contactformulier op www.kvwstramproy.nl. Laat 
hier een telefoonnummer achter, dan zoeken wij contact.  
 
p.s.  
Omdat aantallen kinderen dit jaar extra van belang zijn voor de organisatie van KVW is de uiterlijke sluitingsdatum voor 
opgaves a.s. dinsdag 19 mei. Opgeven is alleen mogelijk via de website en na deze datum ECHT niet meer mogelijk! 
 
 
Zorg goed voor jezelf en elkaar! 
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur KVW Stramproy 
 
 

http://www.kvwstramproy.nl/

