22 april 2020

Scouting en het coronavirus
vanaf 29 april 2020

De versoepeling van de coronamaatregelen voor jongeren tot 18 jaar geeft scouts de ruimte om het Scoutingspel met
elkaar te spelen met aangepaste richtlijnen.
Dit is een advies van Scouting Nederland. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Wijken die af van dit advies, overleg dan
met jouw contactpersoon bij de gemeente.

Algemene richtlijnen

Opkomsten
voor jeugdleden
tot 18 jaar: bevers
t/m explorers.
De opkomsten zijn
in de buitenlucht.

Leiding van
alle speltakken
én jeugdleden bij
scouts en explorers
houden 1,5 meter
afstand.

Geen fysieke
bijeenkomsten en
activiteiten voor
leden en vrijwilligers
van 18 jaar en
ouder.

Jeugdleden & vrijwilligers

Programma & terrein

Er draait maximaal 1 speltak tegelijkertijd.
Er is voldoende tijd tussen de opkomsten.
Leden hebben de tijd om aan te komen en te
vertrekken, zonder extra contactmomenten.

De activiteiten vinden alleen in de buitenlucht
plaats op eigen terrein.

Er is bij een opkomst minimaal 2 en maximaal
3 leiding (ook als leiding jonger is dan 18 jaar).
Dit betekent dat je tussen de 6 en 35 kinderen
kunt begeleiden afhankelijk van de speltak.
Leden komen zoveel mogelijk zelf naar de
groep. Als leden gebracht worden blijven
ouders bij de fiets of in de auto. Geen ouders
‘aan de kant’ die kijken bij het openen of de
activiteiten.
Informeer ouders over de afspraken zodat zij
dit ook met hun kind(eren) kunnen bespreken.
Respecteer dat niet iedereen kán of wil
meedoen, bijvoorbeeld omdat een jeugdlid,
ouder of leiding in een risicogroep valt, werkt in
een cruciaal beroep, verkouden of ziek is.
Zijn er meer leden dan je kunt begeleiden,
splits de groep dan in tweeën en draai op een
ander tijdstip. Op deze manier kun je bij scouts
en explorers ook gemakkelijker voldoen aan de
1,5 meter richtlijn.
Jeugdleden én leiding gaat direct na de
opkomst naar huis. Er is geen ruimte voor
een nazit en blijf ook niet hangen buiten het
Scoutingterrein.
Voorkom verplaatsingen buiten de woonplaats.

Speltak specifieke richtlijnen

Was vaker je
handen, hoest en
nies in je elleboog,
gebruik papieren
zakdoekjes en schud
geen handen.

5 tot 11 jaar

Zorg bij het sanitair voor voldoende handzeep
om handen te kunnen wassen en voor papieren
handdoekjes. Voor én na de opkomst van
iedere speltak, worden toiletten en wasbakken
grondig schoongemaakt. Douchen is niet
toegestaan. Maximaal 1 lid tegelijkertijd in de
sanitairruimte.
Is er géén eigen terrein (wat groot genoeg
is), overleg dan met de gemeente waar de
opkomst wel plaats kan vinden. Uitgangspunt
is: zo dicht mogelijk bij het clubhuis, geen
contact met andere mensen en zo min mogelijk
verplaatsingen.
Weeg af of je alle opkomsten buiten gaat doen,
of een mix organiseert tussen online en offline
programma. Misschien is dit ook nodig om de
beschikbare buitenruimte te kunnen delen.
Geen binnenactiviteiten, sluit ruimtes af.
Slecht weer? Dan is er geen fysieke opkomst,
omdat er binnen geen activiteiten mogen
plaatsvinden. Online is dan het alternatief.
Jeugdleden en vrijwilligers drinken en eten
alleen zelf meegebrachte consumpties.
Organiseer ook geen kook- of eetactiviteiten.

Evenementen
Evenementen zijn verboden tot 1 september.

11 tot 18 jaar

Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen
kinderen in deze leeftijdsgroep.
Voorkom zoveel mogelijk het organiseren
van contactspelen, zoals Britse Bulldog of
activiteiten waarbij handen vastgehouden
moeten worden (bijvoorbeeld Slingertikkertje).
Een verstopspel past dan beter.
Houd ook bij momenten, zoals openen en
sluiten, een drinkpauze of kringgesprek 1,5 m
afstand tussen leiding onderling en tussen de
leiding en de kinderen.

Organiseer alleen activiteiten waarbij 1,5 m te
handhaven is tussen leden en tussen leden en
leiding.
Openen, sluiten en andere momenten waarbij
je dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 1,5
m afstand, of sla je over.
Contactspelen of activiteiten waarbij nauw
wordt samengewerkt zijn uitgesloten.

Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.
Inspiratie voor activiteiten én online activiteiten vind je via ikscoutthuis.nl

Geen
overnachtingen,
groeps- en
regioactiviteiten en
evenementen

Heb je
verkoudheidsklachten? Blijf dan
thuis en ziek uit.

18 jaar & ouder
Geen fysieke bijeenkomsten. Dus geen
vergaderingen, klusdagen met meer dan 3
personen, fysieke trainingen enzovoorts.
Voorkom dat er tegelijkertijd andere
vrijwilligers, bijvoorbeeld om te klussen,
aanwezig zijn als er speltakken draaien.
Geen bijeenkomsten voor roverscouts en
andere groepen leden van 18 jaar en ouder.

Kampen
Ga door met de voorbereidingen voor het
(zomer)kamp. Denk na over het toepassen van
hygiënemaatregelen en de 1,5 meter richtlijn.
Overnachtingen zijn niet toegestaan.
Ga sowieso niet op zomerkamp naar het
buitenland. Plan een alternatief in Nederland.
Scoutinglabel- en kampeerterreinen zijn
gesloten tot 1 juni.
Uiterlijk 1 juni volgt het besluit van Scouting
Nederland over eventuele doorgang van de
zomerkampen.

Regio’s
Voorkom verplaatsingen van vrijwilligers
en leden door de regio. Organiseer daarom
geen fysieke bijeenkomsten, activiteiten en
trainingen.

18 jaar & ouder
Blijf vooral gave online activiteiten organiseren
en houd contact met elkaar. Op ikscoutthuis.nl
vind je allerlei tips en inspiratie.

Waterscouting
Organiseer je activiteiten op het water? Dan
mogen er maximaal 2 personen in de vlet met
1,5 meter afstand.
Tussen de vletten (en andere vaartuigen op het
water) zit ook steeds 1,5 meter.
Is 2 personen en/of 1,5 meter afstand niet
haalbaar? Overleg binnen de groep wat
eventuele mogelijkheden zijn. Veiligheid, zowel
op het gebied van het coronavirus áls op het
water, gaan voorop.

Heb je vragen? Kijk dan op de website scouting.nl/coronavirus
Staat jouw vraag hier niet bij? Mail naar communicatie@scouting.nl

