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Reglement 
 
Inleiding 
In dit reglement worden de regels en richtlijnen beschreven die tijdens het 
Summerkids en Summernights Festival zullen gelden. Alle deelnemers en 
vrijwilligers zullen actief aangeven deze richtlijn gelezen te hebben en akkoord gaan 
bij aanmelding via de website. 
Tijdens het festival zal er door de Corona coördinator streng op de regels worden 
toegezien. Wanneer er onvoldoende gereageerd wordt op de aanwijzingen van  
de Corona coördinator zal de betreffende deelnemer of vrijwilliger het terrein 
moeten verlaten. 
Er zal ten alle tijden op het terrein rekening gehouden worden met de 1,5 meter 
richtlijnen, het handenwassen of desinfecteren en het visueel maken van de 
richtlijnen middels fysieke aanpassingen (denk aan lijnen, vakken, looprichting etc.). 
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers en zullen 
de aanwijzingen begrijpelijk worden aangegeven. 
Alcohol of drugs zijn op het terrein niet toegestaan. 
We realiseren ons als stichting dat de richtlijnen vanuit de gemeente op elk moment 
kunnen veranderen. Daarmee zullen we ook steeds dit document actief houden en 
zo nodig aanpassen. 
 

1. Het terrein 

a) Het terrein wordt ingericht conform de veiligheidsrichtlijnen in overleg 

met de gemeente Asten. Er zullen (party) tenten geplaats worden die 

driekwart open zijn. Middels deze tenten wordt het terrein in vier 

gebieden opgedeeld. Elke activiteit heeft zijn eigen tent en er is een 

centrale tent (voor algemene leiding, EHBO en zo mogelijk catering). 

b) Er zullen vrije speelvelden gecreëerd worden waar de kinderen niet 

(meer) met de activiteit bezig zijn. Deze vrije speelvelden zijn niet 

toegankelijk voor de deelnemers van de Summernights. 

c) Bij elke tent of speelveld zal een vaste vrijwilliger aanwezig zijn met 

duidelijke instructies betreffende de richtlijnen. 

d) Er worden looprichtingen aangegeven middels bordjes en waar 

mogelijk lijnen op de grond. Ook vakken waarin de 1,5 meter 

gewaarborgd kan worden zullen duidelijk aangegeven zijn.  

2. Aankomst 

a) Personen met klachten van koorts, verkoudheid, keelpijn of niezen 

worden niet toegelaten tot het terrein, hen wordt verzocht thuis te 



 

 

blijven. Dit wordt doorgegeven aan de Corona coördinator. Op de 

website staat hiervoor een duidelijke instructie. 

b) De deelnemers krijgen een tijdvak voor aankomst zodat de kinderen 

niet tegelijkertijd gebracht zullen worden.  

c) Waar mogelijk komen kinderen op de fiets.  

d) Bij aankomst worden de kinderen opgevangen door een vrijwilliger, 

wordt de gezondheidstoestand opnieuw nagevraagd, worden handen 

gedesinfecteerd. 

e) De ouder/verzorger wordt niet toegelaten tot het terrein. 

f) Dan wordt zo nodig de fiets gestald op de daarvoor aangewezen plek, 

het sleuteltje wordt centraal op een veilige pek bewaard. Bij de 

Summernights zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor de 

fietssleutel. 

g) De deelnemer krijgt een polsbandje in de kleur van de gekozen 

activiteit en de deelnemer wordt naar de juiste locatie op het terrein 

gebracht. Daar worden de kinderen opgevangen door de vrijwilliger 

die dat dagdeel het kind begeleid. 

3. Activiteiten 

a) De activiteiten zullen steeds op een vaste locatie op het terrein 

plaatsvinden. Deze locatie wordt per activiteit met een kleur 

aangegeven.  

b) De vrijwilligers die de activiteit begeleiden zijn vooraf duidelijk 

geïnstrueerd en kunnen ten alle tijden terecht bij de Corona 

coördinator bij vragen of onduidelijkheden. 

c) Er wordt een centraal start- en eindsignaal gegeven. 

d) Tijdens de sportactiviteiten kunnen waar nodig de kinderen begeleid 

worden binnen 1,5 meter door de vrijwilligers conform de richtlijnen. 

Bij alle andere activiteiten zullen de vrijwilligers de deelnemers 

begeleiden waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Ook 

houden de vrijwilligers onderling conform de richtlijnen afstand. 

e) Na elke activiteit zullen het meubilair en de gebruikte materialen 

schoongemaakt worden. 

4. Pauze en lunch 

a) Tijdens de pauze en de lunch kunnen de deelnemers eigen  

eten nuttigen. Afhankelijk van de dan toegestane mogelijkheden  

zal de stichting wat drinken en een (zoveel mogelijk gezonde)  

snack verzorgen. 



 

 

b) Voor elk eet of drink moment zullen de deelnemers handen wassen of 

handen desinfecteren afhankelijk van de mogelijkheden. 

c) Deelnemers die blijven lunchen zullen tegelijk met de vrijwilligers eten, 

daarna is er de mogelijkheid vrij te spelen op de daarvoor aangegeven 

gebieden van het terrein. Daarna worden zij weer naar de nieuwe 

activiteit gebracht. 

5. Vertrek 

a) Het vertrek zal opnieuw gaan in tijdvakken waardoor de kinderen 

zoveel mogelijk verspreid zullen vertrekken. Waar vooraf aangegeven 

door ouder/verzorger, mag een kind alleen naar huis anders wordt er 

gewacht op de ouder/verzorger. 

b) Ouders/verzorgers wordt verzocht alleen en niet eerder naar het 

terrein te komen. Ze worden niet toegelaten op het terrein. 

c) De kinderen worden door de vrijwilliger naar de uitgang gebracht, daar 

worden ze afgemeld, krijgen ze hun fietssleutel terug of vangt de 

ouder/verzorger het kind op en mogen ze het terrein verlaten. 

6. Sanitair 

a) Er zal gebruik gemaakt worden van een plaspas, die beheert wordt 

door de vrijwilligers. Zij kunnen daarmee het toiletbezoek regelen. 

a) Conform de richtlijnen worden de toiletten schoongemaakt (minimaal 

na elk dagdeel en zo nodig tussendoor) 

b) Zo mogelijk krijgen de deelnemers en vrijwilligers een ander toilet 

toegewezen zodat de schoonmaakrichtlijnen kunnen worden 

opgevolgd (een vrijwilliger maakt na elk toilet bezoek zelf het toilet 

schoon). 

7. Calamiteiten 

a) Bij calamiteiten die de inzet van EHBO vereisen zal de 1,5 meter regel 

mogelijk worden geschonden. De Corona coördinator zal altijd 

proberen een veilige situatie te creëren om hulp te kunnen verlenen. 

Zowel voor degene die EHBO verleent als voor degene die de EHBO 

nodig heeft. 

b) De vrijwilligers krijgen duidelijke informatie hoe om te gaan met 

calamiteiten, zoveel mogelijk rekening houdend met de richtlijnen. 

c) Wanneer een advies omtrent gedrag door de Corona coördinator niet 

wordt opgevolgd zal de deelnemer of vrijwilliger het terrein moeten 

verlaten. Er zal in geval van de deelnemer contact op worden 

genomen met de desbetreffende ouder/verzorger. 


