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Draaiboek opkomsten Scoutinggroep De Jutters in Corona-tijd (vanaf 1 juni) 

Dit draaiboek is op 05-06-2020 opgesteld aan de hand van de factsheet van Scouting Nederland en de op dat 
moment geldende richtlijnen van het RIVM en de noodverordering van de Veiligheidsregio Groningen en de 
Gemeente Groningen. Hierbij zijn de regels vanuit de Gemeente altijd leidend. Hierdoor kan het zijn dat 
sommige punten van de factsheet van Scouting Nederland niet zijn overgenomen omdat die door de gemeente 
niet zijn goedgekeurd. Mochten er vanuit de Gemeente veranderingen plaatsvinden dan kan het draaiboek op 
die punten eventueel worden aangepast. Door ons allen te houden aan de regels uit dit draaiboek kunnen we 
op een gepaste en veilige manier voor onze leden en leidingleden weer opkomsten draaien. 

 

Opkomsttijden 

Vrijdagavond    20:00-22:30 uur   Explorers (15-18 jaar) 

Zaterdagochtend  09:30-11:00 uur   Scouts (11-15 jaar) 

Zaterdagmiddag 1  12:00-13:30 uur   Bevers (5-7 jaar) 

Zaterdagmiddag 2  14:30-16:00 uur   Welpen (7-11 jaar) 

Zaterdagavond   vanaf 19:30 uur   Stam en AP (18+) 

 

De activiteiten hoeven niet meer te worden gemeld bij Sport 050. 

 

Algemene regels 

• Er mogen maximaal 30 personen op het eiland aanwezig zijn. Dit is exclusief de leidingleden 
van de jeugdspeltak die op dat moment draait. (die worden dan als personeel gezien).  

• De opkomsten vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Alleen bij echt slecht weer 
kunnen de opkomsten in het gebouw plaatsvinden. Zie hiervoor kopje “Gebruik Gebouw” 

• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de twee buitentoiletten en de wasbak buiten. 
Alleen bij opkomsten binnen mogen de binnentoiletten gebruikt worden. Na elk 
toiletgebruik worden de deurknoppen, spoelknoppen, slot en kraan gereinigd met een 
wegwerpdoekje. Na elke opkomst worden de toiletten en de wasbak grondig 
schoongemaakt. Om het toiletgebruik te minimaliseren worden de leden verzocht om voor 
de opkomsten aan thuis nog naar de toilet te gaan. 

• Leden en (bege-)leiding met verkoudheidsklachten en/of koorts (of in het geval van iemand 
in hun huishouden met koortsklachten) komen niet naar de opkomst. Indien deze klachten 
zich tijdens de opkomst ontwikkelen moet het jeugdlid worden opgehaald. 

• De leiding heeft het recht om jeugdleden tijdens de opkomst op te laten halen indien deze 
zich consequent niet aan de afgesproken regels houden. 
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• Eten en drinken mag weer worden verstrekt. Dit gebeurt dan op een hygiënische wijze. 
(geen bekertjes delen etc) 

• Er is weer ruimte voor nazit, evaluatie en dergelijke. Denk om de maximaal 30 personen op 
het eiland en de 1,5 meter afstand. 

Maatregelen m.b.t. hygiëne 

• De algemene hygiëneregels (geen handen schudden, niezen en hoesten in elleboog, goed 
handen wassen etc.) zijn van toepassing. 

• Van te voren en na de opkomst handen wassen. 
• Er is desinfectiemiddel en voldoende handzeep aanwezig. 
• Gewone handdoeken zijn vervangen voor papieren handdoekjes. 
• Materialen worden na iedere opkomst gereinigd. 
• Bij het verlenen van eerste hulp worden de richtlijnen van Het Rode Kruis gevolgd. 

 

Ophalen en brengen 

• Indien mogelijk komen de leden zelfstandig naar het scoutingterrein. 
• Leden die worden gebracht en opgehaald worden bij het hek afgezet, ouders/verzorgers 

mogen het terrein niet op. Beide hekken zullen open zijn zodat de doorgang breder is. 
• Bij het brengen en halen moeten de ouders/verzorgers onderling 1,5 meter afstand houden. 

 

Specifieke regels Bevers (5-7 jaar) en Welpen (7-11 jaar) 

• Voor de jeugdleden onderling en voor de jeugdleden en leidingleden is er geen afstandregel. 
• Leidingleden houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Contactspelen waarbij bijvoorbeeld handen worden vastgehouden worden nog zoveel 

mogelijk vermeden. 

 

Specifieke regels Scouts (11-15 jaar) en Explorers (15-18 jaar) 

• Voor zowel de jeugdleden als (bege-)leiding geldt de afstandsregel van 1,5 meter.  
Dit geldt ook voor de scouts <12 jaar. 

• Tijdens sport- en spelactiviteiten is normaal spelcontact wel mogelijk en hoeft de 1,5 meter 
afstand niet worden gehouden tussen de jeugdleden. 

• Contactspelen waarbij bijvoorbeeld handen worden vastgehouden worden nog zoveel 
mogelijk vermeden. 

• Tussen de (bege-)leiding en jeugdleden is er altijd 1,5 meter afstand. 
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Specifieke regels Stam (18+) 

• De stamleden houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Gebruik Gebouw 

• Indien de opkomst niet buiten kan worden gehouden mag een opkomst (van alle speltakken) 
binnen plaatsvinden. De voorkeur blijft bij het houden van de opkomsten buiten, dus blijf 
liever ook als het een beetje regent buiten. Ga pas echt bij noodweer naar binnen. 

• Indien de opkomst binnen plaatsvindt moet er voorafgaande aan de opkomst een 
gezondheidscheck worden gedaan. Dit kan per mail/app of bij aankomst op de opkomst. Als 
een van deze vragen met ja beantwoord moet worden, kan het lid niet naar de opkomst: 

o Zijn er verkoudheidsklachten en/of koorts? 
o Is er iemand in het huishouden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
o Is het lid in de afgelopen 14 dagen in aanraking geweest met iemand met 

vastgestelde corona? 
o Zit het lid in thuisisolatie vanwege mogelijke corona? 

• Bij gebruik van het gebouw is het noodzakelijk om goed te ventileren: zet de ramen en 
deuren open. 

• Bij opkomsten binnen worden er alleen rustige activiteiten gedaan. (minder kans op 
verspreiding van het virus.) 

• Bij opkomsten binnen houden scouts, explorers en 18+ ten aller tijden onderling 1,5 meter 
afstand. 

• Verspreidt de leden (ook bevers en welpen) zo goed mogelijk over het gebouw. Het 
welpenlokaal, scoutslokaal en stamlokaal zijn beschikbaar voor alle speltakken.  

• Bij opkomsten binnen mogen ook de binnentoiletten worden gebruikt. 
• Vergaderingen, voorbereidingen kampen etc kunnen ook weer in het gebouw plaatsvinden. 

Met maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand tussen de personen. 
• Na afloop wordt er binnen goed schoongemaakt. Denk vooral aan de plekken die veel 

worden aangeraakt, zoals deurhendels, tafels etc. 

 

Overig 

• Leidingleden kunnen zich laten testen op corona. Hiervoor kunnen ze een afspraak maken 
via de GGD. Benoem hierbij dat je leiding bent bij een scoutingvereniging. 

 

Mogelijke versoepelingen na 1 juli 

• Vanaf 1 juli zal waarschijnlijk het maximum worden verhoogd naar 100 personen. 

 


