Aan de heer Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering
Aan de heer Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur
Aan de heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van
Onderwijs
Aan de heer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn
Aan de heer Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd
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afstemming protocol en draaiboeken zomeractiviteiten voor het lokale jeugdaanbod van de
sectoren sport, cultuur en kinderopvang

Geachte minister-president,
Geachte heren minister,
Op vrijdag 22 mei besliste de GEES en het overlegcomité dat alle georganiseerde activiteiten,
aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer kunnen
plaatsvinden vanaf 1 juli, mits respect voor de in de protocollen opgenomen veiligheids- en
hygiënemaatregelen. Zondag 24 mei werd duidelijk dat de beslissing van vrijdag niet per se wil
betekenen dat het voor (en door) kinderen en jongeren georganiseerd sport- en cultuuraanbod
(in de vorm van kampen of activiteiten) of de buitenschoolse kinderopvang in de
zomermaanden kan georganiseerd worden onder diezelfde - in de protocollen opgenomen veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten willen wij de verschillende
betrokken ministers en administraties oproepen om uniforme en gelijkwaardige veiligheids- en
hygiënemaatregelen uit te werken voor alle op kinderen en jongeren gericht aanbod, ongeacht
welke sector dit organiseert (welzijn, jeugd, cultuur, sport enz). VVSG vraagt om de
opgemaakte protocollen van jeugd, sport, kinderopvang en cultuur met betrekking tot het
lokaal jeugdaanbod in de zomer te aligneren en eenduidig uit te rollen.
In het traject dat voorafging aan de besluitvorming op vrijdag hebben VVSG en partners als
Bataljong, ISB, VDS,… steeds het transversale karakter van het zomeraanbod voor ogen
gehouden. Dit in het belang van de kinderen en ouders, maar ook de lokale organisatie en
communicatie. Een gemeentelijk omnisportkamp, een jeugdkamp in een stedelijk museum,
activiteiten van de speelpleinwerking of buitenschoolse kinderopvang verschillen, maar
kunnen en moeten onder dezelfde veiligheids- en hygiëne maatregelen kunnen doorgaan.
Kinderen, jongeren en hun ouders kennen geen sectoren. Zij denken in (recreatief)
(opvang)aanbod. Wie het organiseert en waar die ‘erkend’ is, heeft geen belang. Een enorm
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gevarieerd jeugdaanbod is een sterkte van Vlaanderen. Heel wat organisatoren bieden zo ook
aanbod aan op het kruispunt van verschillende sectoren. Ook voor lokale besturen telt enkel
een geïntegreerde benadering, meestal ondersteund door één inschrijfplatform, één
communicatiebrochure met het jeugdaanbod, enz. Verschillende regels zullen tot chaos
leiden.
We vragen u om in het belang van lokale besturen en hun (jonge) inwoners de regels zo snel
mogelijk te synchroniseren.
We danken u voor uw antwoord.

Kris Snijkers

Jurgen Sprangers

Jeroen Vanderputte

Algemeen directeur VVSG

Directeur Bataljong

Directeur ISB

