
Coronabeleid Vakanties Dit Koningskind. 
 

Beste vakantievrijwilliger, 

We merken dat er vragen leven m.b.t. het vaccineren. Het gaat dan vooral om de vraag of je 

gevaccineerd moet zijn om je als begeleider in te zetten voor één van de vakanties van Dit 

Koningskind. We zullen proberen om zo helder mogelijk op een rijtje te zetten hoe wij hier mee om 

willen gaan.  

Het beleid is dat Dit Koningskind de richtlijnen volgt van de Rijksoverheid/het RIVM en het 

vakantieland van bestemming. 

Dat betekent het volgende (met inachtneming van het feit dat niet te voorspellen valt hoe de situatie zich 

ontwikkelt en er meer of minder maatregelen nodig zijn): 

 

- De regelgeving van het land waar een vakantie wordt gehouden, bepaalt wat wel en niet 

wordt toegestaan. Dit Koningskind moet zich aan die regels houden. Vraagt een land 

volledige vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve PCR- of een antigeentest, dan ben je 

verplicht hier aan te voldoen. Je bent hier zelf voor verantwoordelijk.  

 

- Daarnaast gaan steeds meer landen volledige vaccinatie verplichten en de 2G-regel 

toepassen. De 2G-regel houdt in dat een persoon pas een QR-code krijgt in de CoronaCheck-

app wanneer hij of zij is gevaccineerd of genezen van het coronavirus. Testen is in dit geval 

dus geen optie meer. Ben je niet gevaccineerd of genezen van corona, dan kun je als 

vrijwilliger niet naar een land die de 2G-regel gebruikt. 

 

- Op de reisbestemming zal steeds vaker voorkomen dat jij, als je niet gevaccineerd bent, moet 

laten testen voordat je een restaurant, café, museum, attractie etc. in mag. De kosten 

hiervan zijn voor eigen rekening.  

 

- We houden ons tijdens de vakanties zoveel als mogelijk is aan de basismaatregelen.  

 

- De keuze van vaccineren ligt 100% bij jou. Wij respecteren alle keuzes! Tegelijkertijd is het zo 

dat wij ons willen inzetten om de vakanties zo veilig mogelijk te houden. 

Daarom vraagt Dit Koningskind, als je niet gevaccineerd bent, dat je een negatieve PCR-test 

van maximaal 48 uur oud hebt als je op vakantie gaat.  

 

We hopen dat je begrip hebt voor de keuze die Dit Koningskind maakt. Nog liever willen we dat we 

verbonden blijven en dat we op je inzet (als dat voor jou mogelijk is) mogen rekenen. 

 

Het team vakantiecoördinatoren 

 


