
REGELS EN WERKWIJZE JEUGDVAKANTIEWEEK 2021 

Algemeen 

1. Het Huttenbouw terrein wordt afgesloten en er wordt gewerkt met toegangscontrole. Maak dus 

alleen gebruik van de aangegeven in- en uitgang. 

a. De sportactiviteiten die we buiten het huttendorp organiseren zijn toegankelijk voor alle 

deelnemers. 

b. We roepen het publiek op om hier beperkt te bezoeken en 1,5m afstand aan te houden. 

c. Dit betreft; Laat je uitdagen, Vissen, Survival en Polderbaggertocht. 

2. Deelnemers t/m 12 kunnen tijdens de ‘openingstijden’ altijd naar binnen via de ‘t/m 12 

deelnemersingang’. 

3. Deelnemers van 13 t/m 17 jaar kunnen naar binnen via de ‘vanaf 13 en publieksingang’.  

a. Dit kan alleen met een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) en ID bewijs. 

4. Volwassenen (dus vanaf 18) kunnen naar binnen via de ‘vanaf 13 en publieksingang’.  

a. Dit kan alleen met een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) en ID bewijs. 

b. Er kunnen maximaal 250 personen als publiek tegelijk worden toegelaten. 

c. Bij sommige activiteiten wordt gewerkt met zitplaatsen voor publiek. 

5. Voor iedereen geldt; in geval van klachten die horen bij corona, blijf thuis! 

 

Inschrijving 

▪ Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp is een gratis en vrij toegankelijk evenement vol sport en spel 

voor de jeugd t/m 16 jaar. Iedereen is dan ook welkom.  

▪ Voor sommige onderdelen is toestemming nodig van de ouders/verzorgers. Dit kan middels het 

Toestemmingsformulier op www.huttenbouw.com. 

▪ Voor sommige onderdelen is het nodig om (naast de toestemming) ook apart in te schrijven.  

 

Bouwen van hutten 

▪ Het Huttenbouw terrein wordt afgesloten en er wordt gewerkt met toegangscontrole. Het is dus 

niet mogelijk om alvast heel vroeg op het veld een plekje te zoeken.  

o De toegang voor het bouwen zal rond 08:30 geopend worden en we starten niet met 

bouwen voordat hier een startsignaal voor gegeven is. 

▪ Aangezien we een maximum aantal bezoekers moeten hanteren, vragen we om per hut maximaal 2 

personen van 18+ aan te houden  voor hulp 

▪ Hulp bij bouwen is natuurlijk fijn, maar we hebben op vrijdag ook weer hulp nodig bij het afbreken. 

We rekenen dus ook op voldoende hulp op vrijdag. 

 

Voorafgaand aan activiteiten 

▪ Heb je een of meerdere klachten die horen bij Corona? Dan kan je helaas niet meedoen. Wees hier 

eerlijk over en blijf thuis als je klachten hebt. 

▪ Was vooraf je handen en ga alvast thuis naar de WC. 

▪ Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets.  

http://www.huttenbouw.com/


▪ Ga het Huttenbouw terrein alleen op via de daartoe bestemde ingang (deelnemers of publiek). 

o Kom je als deelnemer voor het eerst, dan ontvang je een polsbandje 

o Voor publiek geldt; bij elke komst moet een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) gescand 

worden. Ook moeten we contactgegevens registreren van bezoekers. Het kan zijn dat het 

maximaal aantal is bereikt en je even moet wachten. 

Tijdens activiteiten 

▪ Heb je een of meerdere klachten die horen bij Corona? Dan moet je helaas naar huis. Wees hier 

eerlijk over en meld het bij iemand van de leiding. 

▪ Wees begripvol en vriendelijk naar elkaar, we moeten allemaal omgaan met extra regels en 

maatregelen. Alleen op deze manier kunnen we dit jaar toch een Huttenbouw organiseren. 

▪ Ouders zijn bereikbaar en beschikbaar om hun kind op te halen in geval van ziekte of calamiteit. 

▪ Als je het Huttenbouw terrein verlaat, doe dat alleen via de daartoe bestemde uitgang. 

 

  


