Scouting in corona tijd
Het corona beleid voor de Jan Campert groep in
Maarssen. Versie 1.2

Inleiding
Zoals jullie weten zijn sinds 14 maart alle opkomsten opgeschort in verband met het corona
virus. Nu, ruim 6 weken later, is er vanuit de overheid bekend geworden dat scouting en
sportverenigingen mogelijk weer kunnen opstarten vanaf 29 april.
Wij snappen dat de stap om te beginnen met de scoutingopkomsten groot is. Het is dan ook
niet iets wat aan een bestuur is om te kiezen. Wij staan er tenslotte niet zelf. Het is aan jullie
als leiding om te kijken wat jij zelf wil en wat er mogelijk is binnen jullie team. Blijf daarom
ook vooral eerlijk naar jezelf, naar je team en ook naar ons als bestuur en geef het aan als je
je niet prettig voelt bij een situatie. Ook als je achteraf van mening verandert.
Wat we ook gaan kiezen, er is één ding duidelijk: Het gaat meer vragen van de leiding dan
normaal. Het is belangrijk dat we rekening met elkaar houden en allemaal een beetje
inschikken zodat we op een voor iedereen prettige manier deze tijd doorkomen.

Wat zegt Scouting Nederland?
Op 21 april heeft Mark Rutte in de persconferentie bekend gemaakt dat er meer ruimte gaat
komen voor sport en spel voor kinderen. De gemeente gaat lokaal in gesprek met
organisaties hoe dit ingevuld zou kunnen worden.
Om dit proces te versoepelen heeft Scouting Nederland een richtlijn gepubliceerd met hoe
de opkomsten vorm kunnen krijgen. Deze richtlijn is echter geen vrijbrief. Wij moeten als
vereniging afstemmen met de gemeente.
Ondertussen heeft de gemeente toestemming verleend om te mogen draaien binnen
Stichtse Vecht. Dit plan wordt telkens getoetst aan de richtlijnen van de gemeente.

Wat doen wij?
Voorop staat dat iedereen zelf moet bepalen of hij of zij wil draaien. Binnen die context en
die van het gemeentebeleid moeten wij gaan kijken wat er mogelijk is. Hierom hebben wij
ook aan jullie gevraagd wat jullie standpunt is als team. Aan de hand daarvan moeten we
gaan puzzelen met wat we kunnen aanbieden. Hierbij is het wel belangrijk dat we voldoen
aan de minimale eisen van Scouting Nederland voor teamgroottes. In de laatste versie van
de richtlijnen staat dat er geen maximum is maar dat de teamgrootte wel beperkt dient te
worden.

In de rest van dit plan gaan we er ook vanuit dat elke speltak draait. Dit betekent zeker niet
dat dit ook gaat gebeuren. Het blijft aan de speltak en diens leiding om te besluiten of ze
draaien en met wie. Echter is het wel verstandig om een plan te hebben waarin iedere
speltak kan draaien. Als de omstandigheden dan veranderen, waardoor een speltak van
mening verandert, kunnen we met dit plan door.
We laten dus aan de speltakken vanaf welk moment ze besluiten te starten. Wel is het
belangrijk dat zij dit van te voren doorgeven aan het bestuur.

Tijden en locaties
We gaan er dus vanuit in het plan dat elke speltak draait. Bij de speltak zijn al onze eigen
leden welkom. Ook die vanuit Tienhoven. Om kinderen die niet lid zijn mee te laten doen
wordt later naar gekeken als het huidige plan goed werkt.
Als alle speltakken draaien is dat volgens de volgende indeling:
Woelwam
Vrijdagwelpen

Vrijdag 18.30 tot 20.30

Wildevaart

Zaterdag 09.30 tot 11.30

Zaterdagwelpen

Zaterdag 12.30 tot 14.30

Bevers

Zaterdag 15.30 tot 17.00

Walderick
Explorers

Zaterdag 09.15 tot 11.15

Landscouts

Zaterdag 12.15 tot 14.15

Waterscouts

Zaterdag 15.15 tot 17.15

Zoals te zien is in het bovenstaande schema zit er een uur tussen de speltakken. Hiervoor is
gekozen om voor de volgende dingen voldoende tijd te hebben:
● opruimen spelmateriaal
● schoonmaken sanitair, wc’s en alles wat door personen is aangeraakt (handgrepen
etc)
● leiding weg voordat nieuwe leiding op het terrein komt.
De Wildevaart draait op de Woelwam als deze landactiviteiten heeft. Hiervoor is gekozen
gezien dit een kleine groep is. Echter zullen zij vooral op het water zitten.

In overleg met het bestuur kunnen er eventueel extra inhaalopkomsten worden ingepland. Er
moet dan echter geen verhuur gepland staan. Het verhuur staat in de jc agenda. Wel moet
er voor een inhaal opkomst contact worden gezocht met het bestuur.

Wanneer kan een opkomst doorgaan?
Al onze activiteiten moeten voorlopig in de buitenlucht plaatsvinden. Dit betekent dat bij
slecht weer opkomsten geen doorgang kunnen vinden.
Wat slecht weer is, hangt af van de leeftijd en andere omstandigheden. Probeer in te
schatten of de leden bij een normale opkomst ook de hele opkomst buiten zouden kunnen
zijn. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat het niet is toegestaan om een
legertent of andere zeilen te gebruiken als overkapping.
Hieronder staat een adviesrichtlijn ter ondersteuning. Deze is dus niet bindend, maar geldt
als hulpmiddel:
Als een van de volgende uitspraken waar is wordt de opkomst afgelast:
● Er is meer dan 1 mm regen voorspeld en de kans op de regen is groter dan 50%.
● Het wordt tijdens de opkomst kouder dan 10 ℃.
● Het wordt tijdens de opkomst warmer dan 30 ℃.

Afstand bewaren
Een van de belangrijkste manieren om de verspreiding van het corona virus te voorkomen is
afstand bewaren. Dit vullen we aan de hand van de Scouting Nederland richtlijn als volgt in:
● Leiding blijft altijd op 1.5 meter afstand van kinderen en andere leiding.
● Kinderen met de scouts leeftijd of ouder blijven onderling ook op 1.5 meter afstand,
ook scouts die jonger die 12 jaar zijn.
● Bevers en welpen mogen wel bij elkaar komen, maar contact spellen dienen
vermeden te worden.
● Overkappingen zoals tenten en zeilen zijn niet toegestaan.
● Er is maximaal 1 persoon tegelijk in het gebouw. De enige reden hiervoor is het
pakken van het spelmateriaal (door leiding), of bij hoge nood naar de wc gaan.
De te kunnen waarborgen dat er maximaal 1 persoon per keer in het gebouw is komt er een
bordje te hangen bij de ingang die gedraaid dient te worden als je naar binnen en buiten
loopt. Bij de ingang van het gebouw hangt worden pionnen op de grond gezet zodat er op
een veilige afstand gewacht kan worden als dit nodig is.

Materialen
Binnen ons scoutingspel gebruiken we veel materialen. Ook deze materialen brengen een
verspreidingsrisico met zich mee. Daarom gelden er de volgende afspraken:

Bevers en welpen
De materialen die door de kinderen gebruikt worden, worden zo veel mogelijk door de
kinderen zelf gepakt en opgeruimd. Als het niet mogelijk is om het door de kinderen
gebruikte materiaal door de kinderen op te laten ruimen, draagt de leiding handschoenen.
Materiaal dat gebruikt is, mag maar door één speltak per week gebruikt worden. Als het
gebruikt is het gaat het in de grote bak waar het volgende week weer uit wordt gepakt. Het
virus overleeft niet lang, dus hierdoor kan het virus zich zo niet verder verspreiden.
Mochten alsnog twee speltakken iets in dezelfde week gebruiken dan moet dit tussendoor
grondig worden schoongemaakt. De laatste speltak die weg gaat, zorgt dat er aan het eind
van de week een lege bak is, zodat hier de volgende week de gebruikte spullen ingestopt
kunnen worden. De persoon die dit oppakt draagt handschoenen.

Overige speltakken
Voor de overige speltakken geldt dat er zo veel mogelijk één leiding is die de materialen
pakt, uitzet en weer opruimt.
Materiaal dat gebruikt is, mag maar door één persoon per week gebruikt worden. Als het
gebruikt is het gaat het in de grote bak waar het volgende week weer uit wordt gepakt. Het
virus overleeft niet lang, dus hierdoor kan het virus zich zo niet verder verspreiden.
Mochten alsnog meerdere personen iets in dezelfde week gebruiken dan moet dit
tussendoor grondig worden schoongemaakt. De laatste speltak die weg gaat zorgt dat er
aan het eind van de week een lege bak is, zodat hier de volgende week de gebruikte spullen
ingestopt kunnen worden.De persoon die dit oppakt draagt handschoenen.

Wateractiviteiten
Varen in een lelievlet
In een lelievlet zitten maximaal 2 personen per boot. Deze personen dienen samen
zelfstandig de boot te kunnen besturen. Waar mogelijk worden, gedurende de hele corona
crisis, zo veel mogelijk dezelfde tweetallen aangehouden. Tussen de 2 personen in een boot
wordt 1.5 meter afstand in acht genomen. Dit gebeurt op de volgende manier:
●
●
●
●

Een persoon zit aan het roer en bedient de grootschoot. De andere persoon zit op
1.5 meter afstand voor in de boot en bedient de fok (en zit dus op de voorste doft).
Wisselen gebeurt tussen de persoon aan het roer en de fok gebeurt op de kant.
Tijdens het wisselen wordt het roer en de schoten afgenomen met de daarvoor
aanwezige doekjes. Deze schoonmaak vindt ook plaats na en voor de opkomst.
Boten houden onderling 1.5 meter afstand.

Voor het schoonmaken is er op elke boot een hygiënepakket aanwezig. Daarnaast zijn er
nog enkele aanvullende regels voor het varen:
●
●

landactiviteiten vinden plaats op onze eigen terreinen.
Varen mag voorlopig alleen op het grondgebied van gemeente Stichtse Vecht.

Op de Loosdrechtse Plassen is het nog niet toegestaan om te varen, hier wordt aan
gewerkt.

Kanoën
Het is ook mogelijk om te gaan kanoën. Wel moet het volgende daarbij in acht worden
genomen:
● Ten alle tijden moet 1.5 meter afstand worden bewaard. Ook bij het in en uitstappen.
● Varen mag alleen binnen Stichtse Vecht. Er mag dus niet op de Loosdrechtse
Plassen gevaren worden.
● We gaan geen activiteiten houden op eilandjes/andere stukken land. Landactiviteiten
vinden alleen plaats op onze eigen terreinen.

Afzetbeleid
Een van de belangrijke punten uit het advies van Scouting Nederland is om ervoor te zorgen
dat ouders niet met elkaar of de leiding in contact komen. Daarvoor is het volgende bedacht:

Op de Woelwam
Zeker bij de jongste kinderen is het niet verstandig of mogelijk om ze zelfstandig naar de
Woelwam te laten lopen.
Daarom stellen we voor om ouders vanaf de Klokjeslaan zijde naar de Woelwam te laten
lopen. Het veldje rechts van het pad (langs de sloot), wordt gebruikt voor het brengen en
halen van de jongste kinderen (bevers en Welpen). Fietsen moeten, net zoals tijdens het
Timmerdorp, bij het speeltuintje neergezet worden. Ouders komen dan, met hun kind,
lopend richting de Woelwam. We willen de kinderen dan op het veldje tegenover de
Woelwam, met het lage hek, laten brengen. Met pionnen wordt aangegeven waar de ouders
kunnen staan. Als de groep compleet is, vertrekken ouders één voor één en gaan de
kinderen naar de Woelwam. Alle aanwijzingen voor het brengen en halen, alsmede alle
hygiënemaatregelen worden vooraf in een mail naar de ouders toe gecommuniceerd, zodat
iedereen van tevoren geïnstrueerd is.
Afhalen gebeurt ongeveer op dezelfde manier. Ouders worden gevraagd om de kinderen
goed op tijd te komen halen. Ze komen dan weer via het pad vanaf de Klokjeslaan. Op het
veld tegenover de Woelwam staan pionnen in een rijtje met 1.5 meter ertussen. Ouders
kunnen plaatsnemen bij de pionnetjes. Van de voorste ouders stuur je het kind naar buiten.
Deze ouder kan vertrekken als het pad leeg is. Alle ouders schuiven dan een pionnetje door

totdat alle kinderen zijn vertrokken. Kinderen die normaal alleen naar huis gaan kunnen dat
nu nog steeds zo doen. Deze kinderen mogen als eerste weg, verder moet dit van te voren
uiteraard wel gecommuniceerd zijn met de leiding.
Als de kinderen aankomen wassen zij als eerste hun handen volgens de afspraken in het
volgende hoofdstuk.

Op de Walderick
Op de Walderick draaien voornamelijk oudere groepen. Dit betekent dat deze meestal zelf
kunnen fietsen. Dit betekent wel dat ze zelfstandig moeten gaan fietsen en niet in groepen.
Mochten toch kinderen gebracht worden dan blijven ouders bij hun auto/fiets op de Nieuwe
Weg. Op de parkeerplaats worden pionnen neergezet. Kinderen zetten hun fiets bij een vrije
pion (eerste het verst doorschuiven, met vertrekken andersom). Als de kinderen aankomen
wassen zij als eerste hun handen volgens de afspraken in het volgende hoofdstuk.
Ook de jeugdleden die op de Walderick draaien krijgen een mail over het brengen en halen,
alsmede alle hygiënemaatregelen, zodat iedereen van tevoren geïnstrueerd is.

Hygiëne
Natuurlijk is het in deze tijd van groot belang dat we een goede hygiëne onderhouden.
Hiervoor gaan we uit van het beleid van het RIVM.

Schoonmaakmaterialen
Op beide gebouwen komt een krat te staan met alle benodigde middelen. Er zal genoeg zijn
voor een aantal opkomsten maar er wordt wel verzocht om aan te geven aan de
materiaalbeheerder als iets bijna op is.

Schoonmaken
Schoonmaken van deurklinken, spelmateriaal en sanitair maken we schoon met een doekje
in een emmer met daarin warm water met allesreiniger. Deze werkwijze is in
overeenstemming met het landelijk beleid van het RIVM. Het schoonmaken gebeurt door de
leiding.

Handen wassen
Handen wassen gebeurt op de aangegeven plekken met zeep en water. Op deze plekken
komen instructies voor het wassen van je handen te hangen. Nadat de handen gewassen
zijn, worden ze gedroogd met papieren handdoekjes. Dit is afgeleid van de instructie
handhygëne van het RIVM.

Bij de handen wasplekken worden pionnetjes neergezet op 1.5 meter afstand zodat de
kinderen goed afstand houden.
Op de Walderick wordt handen gewassen naast de noodtrap naar het explo lokaal en bij het
kraantje aan het speelveld.
Op de Woelwam wordt handen gewassen bij de buitenkranen, hier staat een verplaatsbare
wasbak voor meerdere personen.

Handenwas locaties
●
●

Bij de handenwas locatie staan pionnetjes waar de kinderen bij kunnen wachten.
Bij de handenwas locatie staan zeep en papieren handdoekjes met een prullenbak.

Gebruik wc
De wc’s mogen gebruikt worden, hierbij moet echter wel de regel gehandhaafd worden dat
er maximaal 1 persoon tegelijk in het gebouw mag zijn. We moedigen dit echter niet aan en
kan alleen in geval van nood. We vragen daarom alle leiding en leden om thuis van tevoren
naar de wc te gaan. De wc’s moeten voor en na elke opkomst grondig schoongemaakt
worden.

Aankomst
●
●
●
●
●

De eerste speltak die draait, zet de pionnetjes bij de wc neer en hangt het bordje op
waarop te zien is of er al iemand in het gebouw is.
De rest van de speltakken checken aan het begin van hun opkomst of alle
voorzieningen voor hun opkomst aanwezig zijn.
Handen wasfaciliteiten worden schoongemaakt met de eerder aangegeven spullen.
Als de kinderen aankomen, wassen ze eerst hun handen om de beurt op de
aangegeven plekken.
Zie voor verduidelijking het hoofdstuk ‘Afzetbeleid’.

Tijdens de opkomst
Tijdens de opkomst is het de bedoeling dat kinderen hun handen wassen als:
● Na het snuiten van de neus
● Als ze in hun handen gehoest/geniesd hebben
● Voor het eet- en drinkmoment
Voor het eet- en drinkmoment dienen de kinderen zelf een flesje drinken en een kleine
snack mee te nemen. Dit geldt ook voor de leiding. Mocht een kind zijn flesje/snack vergeten
dan worden de ouders gebeld om die alsnog te brengen. Bij oudere leden kunnen ze die zelf
gaan halen.

Vertrek
●
●
●
●
●

Voordat de kinderen vertrekken, wassen ze eerst hun handen om de beurt op de
aangegeven plekken.
Kinderen verlaten als eerste het terrein volgens het afzetbeleid
De leiding ruimt alle spelmaterialen op.
Handen wasfaciliteiten worden schoongemaakt met de eerder aangegeven spullen.
De laatste speltak op het gebouw leegt ook de prullenbakken en zet de container aan
de weg. Ook ruimt hij de faciliteiten voor het naar de wc gaan op.

Niet leiding op het terrein
Na aanleiding van het beleid van scouting Nederland mogen er geen volwassenen op het
terrein anders dan de leiding van de speltak die op dat moment draait. Klussen en andere
activiteiten kunnen dus geen doorgang vinden tijdens de opkomsten.

Evalueren
Uiteraard is niet alles van te voren te voorzien. Hiervoor is het belangrijk om nadat de eerste
opkomst heeft plaatsgevonden opnieuw een teamleidersoverleg te plannen waarbij we
evalueren hoe het ging. Eventueel kan het plan dan worden bijgesteld. Uiteraard moeten de
wijzigingen wel binnen het beleid van Scouting Nederland en de gemeente zijn.

Communicatie
De eindverantwoordelijkheid voor het corona beleid ligt bij het bestuur. Het bestuur is te
bereiken via bestuur@jancampertgroep.nl.
Tijdens de opkomsten is de teamleider verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken.
Mochten uitdagingen de speltak overstijgen dan neemt de teamleider contact op met het
bestuur of legt contact met de teamleider van de betrokken speltak.

Tot slot
We snappen dat al deze maatregelen een hogere werkdruk op de leiding zetten mochten ze
besluiten te gaan draaien. Uiteraard kunnen we niet gaan afdingen op de maatregelen, maar
mocht er wat nodig zijn dan horen we dat graag.

FAQ
De volgende vragen komen vanuit de speltakken:
1. Moeten ouders schriftelijk toestemming geven of hun kinderen mee mogen
doen aan een opkomst.

2.

3.
4.
5.

Dit is niet nodig, maar het staat speltakken vrij om het te vereisen.
Kunnen pionier objecten blijven staan?
In principe wel, maar dit moet wel in overleg met de andere speltakken op locatie
gebeuren i.v.m. de benodigde ruimte om de 1.5 meter te bewaren.
Kunnen speltakken uit dezelfde leeftijd categorie samen draaien?
Nee, dat mag niet.
Is een permanente legertent/andere overkapping toegestaan?
Nee, dat is niet toegestaan.
Mogen 18+ explo’s & wilde vaart draaien
Ja, dat mag.

Linkjes
EHBO in coronatijd: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
Minimale bezetting leidingteams:
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-t
eamleiders-kinderen/file
Handen wassen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen

Veranderingen in versie 1.2
●
●
●
●

Hoofdstuk “Materialen”, hierin is een uitleg toegevoegd waarom we de materialen in
bakken stoppen.
Hoofdstuk “Afstand bewaren”, ook scouts die jonger dan 12 jaar zijn dienen onderling
afstand te houden.
Hoofdstuk “Afstand bewaren”, toegevoegd dat er maximaal 1 persoon tegelijk in het
gebouw mag, regels hiervoor en hoe dit gewaarborgd wordt.
Hoofdstuk “Hygiëne”, sectie ‘Gebruik wc’ toegevoegd.

