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Voorwoord

Door alle corona maatregelen gaat niets zoals gepland. Gaat de 
geplande vakantie nog door? Wat kan er straks wel en niet? Maar 
vooral: wat kan er wél? Vandaar het Schagen United zomerkamp!

Het Schagen United zomerkamp richt zich op kinderen van 7,8,9 en 
10 jaar die vooral een aantal hele leuke dagen willen hebben met 
volop sport activiteiten. Onder leiding van gecertificeerde 
begeleiders is er een vol programma met sport en spel, waarbij wij 
de samenwerking aan gaan met andere verenigingen in de buurt. 

In de eerste week van de zomervakantie gaan wij van start. Van 
woensdag 8 t/m vrijdag 10 juli. Meer info via de website…. 
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Uniek in de 
regio

Ons credo is ‘voor en met elkaar’. Iets wat verder gaat dan alleen 
het opschrijven hiervan. Tijdens het Schagen United zomerkamp
willen we kinderen veel laten voetballen maar ook kennis laten 
maken met andere sporten. Zo staat er een tennis les op het 
programma, kan er gesport worden in de Groeneweghal en is er de
ruimte om te spelen op springkussens.

We bieden de kinderen drie volle dagen voetbal, sport en spel onder 
begeleiding van professionals. Iedereen is welkom, ook niet leden 
van Schagen United! 



5

Sporten in
corona tijd

We ontkomen niet aan de gevolgen van het corona virus. De veiligheid en 
hygiëne is van groot belang. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat 
kinderen tot en met 12 jaar weer in contact met elkaar mogen komen. Dat is 
positief nieuws! Desondanks houden we ons aan alle richtlijnen vanuit de 
overheid, het RIVM, de KNVB en het NOC*NSF. In de verwijzingspagina
kunt u alle protocollen rustig nalezen. 

De belangrijkste info op een rij:
-Groepjes bestaan uit maximaal 25 kinderen en niet meer dan 100 per dag
-Handen wassen voor begeleiders en kinderen na iedere activiteit
-Begeleiders houden gepaste afstand van de kinderen
-Douchen is niet toegestaan
-Binnenruimtes allen betreden op verschillende tijden
-WC-ruimte wordt regelmatig schoon gemaakt
-Alle maatregelen worden nageleefd. 



6

Programma

Heel veel spelen, ervaren en doen!

Dag: Tijden: Ochtend 
deel 1:

Ochtend deel 2: Lunch: Middag deel 1: Middag deel 2:

Woensdag 09:00 –
17:00

Voetbal Tennis Lunch Voetbal Springkussens

Donderdag 09:00 –
17:00

Voetbal Gymzaal Lunch Springkussens Voetbal

Vrijdag 09:00 –
17:00

Voetbal Springkussens Lunch Gymzaal Voetbal
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Doelgroep + 
locatie

Kinderen met de volgende geboorte jaren kunnen zich aanmelden:
2013
2012
2011
2010

Aanmelden kan via de site: ……

Alle activiteiten vinden plaats op sportcomplex Groenoord:
Wilgenlaan 1B
1741 ZP Schagen
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Schagen United 
zomerkamp app

Iedere deelnemer die zich aanneemt kan gebruik maken van de 
Schagen United zomerkamp app. 

In deze app wordt u op de hoogte gehouden door de begeleider met 
foto’s en video’s, kunt u rechtstreeks chatten met de begeleiders en 
ziet u het dagprogramma. 

Meer informatie via de website ……
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Kosten

Onderstaande prijzen zijn per kind:

Losse dag: €50-, 
Drie dagen: €125-,

Aanmelden en betaling kan online via onze website: ….. 
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Verwijzingen:

Richtlijnen rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Protocol KNVB:
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen

Protocol NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf

Protocol Schagen United:
https://www.schagenunited.nl/wp-content/uploads/Corona-protocol-
Schagen-United-3.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf
https://www.schagenunited.nl/wp-content/uploads/Corona-protocol-Schagen-United-3.pdf

