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Beste groepsbesturen, beste staf,

T. M. E. bestuur@rondderotte.nl

Nu dat er nieuwe spelregels zijn in deze Corona tijd heeft Scouting Nederland
woensdag 22 april een advies verstuurd hoe om te gaan met de (beperkte)
mogelijkheid om weer fysieke opkomsten te organiseren.

Ons kenmerk
-

Hoewel iedereen het erover eens kan zijn dat het fijn is dat er een
versoepeling in de beperkingen is aangekondigd, wil ik iedere groep, bestuur
en staf, graag vragen om met uiterste zorg te werk te gaan.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Op 26 maart 2020 heeft Ahmed Aboutaleb als voorzitter van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een noodverordening afgekondigd. Met
de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26
maart 2020” geeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vorm aan de
aangekondigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio.
Deze verordening is geldig in alle gemeenten die horen tot de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn: Rotterdam, Nissewaard, Albrandswaard,
Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk,
Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Waar Scouting Nederland een advies uitgeeft zijn de beslissingen van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond leidend in wat er na 29 april wel en niet
mag in de bovenstaande gemeenten. Wat betreft de regelgeving voor groepen
in de gemeente Nieuwerkerk en Berkel en Rodenrijs adviseren wij om contact
op te nemen met de eigen gemeente.

Duidelijkheid (on)mogelijkheden opkomsten in de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
Donderdag is er een gesprek geweest tussen de regio en de gemeente
Rotterdam over de versoepeling van de maatregelen vanuit het rijk, het advies
van Scouting Nederland en wat dat praktisch betekent in de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond.
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal voor 29 april communiceren wat
er wel en wat er niet toegestaan is binnen de gemeenten in de
Veiligheidsregio. Het regiobestuur zal vervolgens alle groepen daarover
informeren.

Uw kenmerk
-

Ga dus vooral al bedenken hoe je opkomsten gaat organiseren maar houdt
rekening met strengere beperkingen in de aantallen jeugdleden dat aanwezig
mag zijn en de aantallen leiding waarmee gewerkt mag worden. Ook zullen
bepaalde activiteiten mogelijk expliciet verboden worden.

Maak COVID-19 protocollen voor opkomsten
Verder is het essentieel voor de veiligheid van de jeugdleden en de staf dat er
duidelijke protocollen zijn voor opkomsten in Corona tijd.
Hoe te handelen als een kind zich verwond bijvoorbeeld. Als je als volwassene
1,5 meter afstand moet houden tot jeugdleden (waar kinderen elkaar en
volwassenen minder snel besmetten is het omgekeerde, volwassenen die
kinderen besmetten, nog steeds een risico) is EHBO een lastige. Gebruik je
bijvoorbeeld beschermingsmiddelen?
Hoe organiseer je de aankomst en het vertrek van de jeugdleden bij jouw
clubhuis? Staan er lijnen op het pad, waar houd je de ouders tegen?
Voer je een meldingsplicht in? Als een jeugdlid of leiding ziek wordt of een
zieke in de omgeving blijkt te hebben nadat deze de afgelopen twee weken
deel heeft genomen aan een fysieke opkomst, verplicht je dan dat dit aan het
groepsbestuur gemeld wordt zodat anderen geïnformeerd kunnen worden. Mag
dit in verband met privacy? Hoe ga je daar mee om?
Kortom, het organiseren van veilige opkomsten heeft nogal wat voeten in
aarde. Het regiobestuur zal Scouting Nederland benaderen over het
ontwikkelen van COVID-19 protocollen voor opkomsten. Daarnaast zal de
vraag uitgaan om een aantal COVID-19 draaiboeken voor opkomsten van
verschillende speltakken aan te bieden ter ondersteuning van de groepen en te
voorkomen dat iedere groep zelf het wiel moet uitvinden. Wij houden jullie
hiervan op de hoogte.

(Financiële) Consequenties van COVID-19 maatregelen voor de
scoutinggroepen
Eerder is er een mail uitgegaan met de vraag of er financiële consequenties
zijn voor jullie groep als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Twaalf
Rotterdamse groepen hebben ons hierover geïnformeerd. Deze informatie is
geanonimiseerd gedeeld met de gemeente.
Hoewel er geen zicht is op hulp vanuit de gemeente, willen wij de groepen
adviseren om de kosten en inkomstendervingen ten gevolge van de COVID-19
maatregelen goed te documenteren. Bewaar bewijsmiddelen en maak
tegelijkertijd plannen om de financiële schade op te vangen. Mocht er in de
toekomst gevraagd worden om dergelijke overzichten en plannen dan zijn deze
al beschikbaar. Ditzelfde advies geldt natuurlijk ook voor de groepen die niet
binnen de gemeente Rotterdam vallen.
Mochten er vragen zijn neem dan vooral contact op met het regiobestuur
(bestuur@rondderotte.nl). Blijf vooral gezond.
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

