Het proces van de afgelopen weken
De afgelopen weken zijn wij niet alleen als HB druk bezig geweest met deze kwestie. Zo
heeft het ZoKa-overleg nagedacht wat er allemaal aan een zoka veranderd zou moeten
worden om het door te kunnen laten gaan. Hieruit is gebleken dat het niet haalbaar is
om dit jaar zomerkampen te organiseren. Het ZoKa-overleg zorgt er ieder jaar voor dat
wij weer op Zomerkamp kunnen door bijvoorbeeld voor al ons materiaal te zorgen en
alle opgaves voor de zoka’s te verwerken.
Wij wilden graag horen van alle leden wat jullie visie was op de zomerkampen. Dit
hebben we gedaan door de Bondsraad (debora) om advies te vragen. Debora is een
adviesgevend orgaan voor het HB. Ze kunnen gevraagd advies geven, als het HB zelf
met een kwestie komt, maar ook ongevraagd advies geven.
Daarnaast hebben wij een samenkomst bijgewoond van verschillende organisaties die
zomerkampen organiseren, zoals de scouting, en hebben wij met de JNM overlegd hoe
zij deze zomer voor zich zien. Hieruit is naar voren gekomen dat de NJN en de JNM op
verschillende vlakken toch wel verschillen met de andere organisaties, waardoor het
protocol dat zij mogelijk kunnen volgen niet volledig toepasbaar is op de NJN en de
JNM. Dit komt onder andere doordat er in dat protocol leeftijdsgrenzen staan die niet op
ons van toepassing zijn en doordat wij ons mengen met andere mensen door middel
van excursies. Doordat dit protocol nog niet goedgekeurd is, stelt de scouting hun keuze
anderhalve week uit.
Hoe gaat het CoTa eruit zien?
Het crisisteam zal bestaan uit leden van het ZoKa-overleg, leden van de commissie
BoNaZa en een aantal HB’ers. Komende week zullen wij dit team meer vormgeven,
maar bij deze alvast wat informatie. Dit team zal op de hoogte zijn van alle maatregelen
die van toepassing zijn op de NJN en onze activiteiten. Zij gaan protocollen opstellen
voor excursies en voor kampjes. Ook zullen zij de hele zomer beschikbaar zijn voor
vragen omtrent het organiseren van activiteiten en kunnen ook ondersteunen bij het
organiseren van activiteiten. De CoTa zal contact houden met de voorzitters van
kampjes en hun ook zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van ontwikkelingen in de
maatregelen mocht dat nodig zijn. Op de site zullen ook alle updates komen te staan
rondom het thema Covid-19, https://www.njn.nl/corona/.

Ik heb al betaald voor mijn Zomerkamp, krijg ik mijn geld terug?
Ja, je krijgt je geld terug. Er wordt binnenkort een mail met praktische informatie hierover
gestuurd naar iedereen die zich heeft opgegeven voor een zoka.

Hoe zullen kampjes in de zomer eruit gaan zien?
Hier kunnen we nu nog geen uitsluitsel over geven. Maar deze zullen waarschijnlijk 3 tot
4 dagen duren en er zullen minder mensen zijn toegestaan dan op een normaal
zomerkamp. Dit is iets wat wij nog verder moeten onderzoeken met de CoTa en we
moeten de nieuwe maatregelen afwachten om te kijken wat er mogelijk zal zijn.

Waar kan ik zien welke activiteiten er in de zomer plaats zullen vinden?
Alle activiteiten komen op de site te staan, njn.nl/agenda. Ook zullen ze worden
aangekondigd in de appgroep van de desbetreffende afdeling.

Waar vind ik updates over de NJN en Covid-19?
Deze kan je allemaal vinden op de site, njn.nl/corona. Mochten er hele grote
ontwikkelingen zijn, zullen we jullie natuurlijk via de mail op de hoogte brengen.

Hoe zit het met de reiskostenvergoeding?
Het is de komende tijd niet de bedoeling dat je gebruik maakt van het openbaar vervoer
om op een activiteit te komen. Daarom worden de activiteiten lokaal georganiseerd
zodat je er bijvoorbeeld met de fiets of lopend naartoe kan. Pas als het niet-noodzakelijk
gebruik van het openbaar vervoer weer toegestaan is, kunnen we daar gebruik van
maken om naar activiteiten te gaan. Tot die tijd hoef je daarom geen gebruik te maken
van de reiskostenvergoedingsregeling.

