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Gisteren heeft de gemeente Rotterdam een brief gestuurd naar de
scoutingverenigingen over de geldende regels met betrekking tot de
versoepeling van de COVID-19-maatregelen voor jongeren tot en met 18 jaar.

Ons kenmerk
-

In de brief worden de regels neergelegd die specifiek van toepassing zijn op de
scoutinggroepen in de gemeente Rotterdam. Voor de scoutinggroepen buiten
de gemeente Rotterdam geldt de regelgeving van de eigen gemeente. Hoewel
onderstaande informatie gelijk kan zijn (zeker voor de gemeenten die in
dezelfde Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen als de gemeente
Rotterdam: Ridderkerk, Albrandswaard, Capelle a/d IJssel), is het essentieel
dat de groepen in Ridderkerk, Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk
en Berkel en Rodenrijs bij hun eigen gemeente nagaan wat de
noodverordening bepaalt voor scoutinggroepen.
De gemeente Rotterdam volgt het protocol van Scouting Nederland van 24
april grotendeels. In de noodverordening van de Gemeente Rotterdam zijn een
aantal regels opgenomen die afwijken van het protocol van Scouting
Nederland. Deze regels zijn leidend voor alle Scoutinggroepen in de gemeente
Rotterdam. Het betreft de volgende onderwerpen:

1
Leeftijdsgrenzen:
Waar Scouting Nederland spreekt over 5 t/m 11 jarigen en 11 t/m 18 jarigen
heeft de overheid bepaald dat de leeftijden die aangehouden worden voor de
1,5 meter afstand regel 5 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar zijn.
Dit zijn de leeftijdscategorieën die bindend zijn. De noodverordening bepaalt
dat kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar de 1,5 meter afstand regel niet
hoeven te volgen. De kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar moeten ten
alle tijden 1,5 meter afstand bewaren.
Mochten de speltakken kinderen van beide leeftijdscategorieën hebben dan
moet iedereen 1,5 meter afstand houden, ook de kinderen onder de 13 jaar!
Als je (gaat) werk(en)t met een qua leeftijd gemengde leeftijdsgroep, dan
moet in je protocol en checklist duidelijk aangegeven staan hoe je hier mee
omgaat en hoe je de veiligheid van de jeugdleden en leiding waarborgt.

Uw kenmerk
-

2
Aantal jeugdleden en minimaal aantal leidinggevenden:
Zorg voor minimaal twee leidinggevenden per groep. Pas waar nodig de
groepsgrootte aan op basis van de afmetingen van het beschikbare
buitenterrein zodat de 1,5 meter afstand bij de jeugdleden onderling (13 t/m
18 jaar) en met de leiding gewaarborgd kan worden. Vermenging van de
leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is met het
oog op het handhaven niet toegestaan. Mocht het onverhoopt niet anders
kunnen dan dienen alle kinderen (dus ook de kinderen onder de 12 jaar)
onderling 1,5 meter afstand te houden.
De ratio leiding/jeugdleden van Scouting Nederland moet hierbij worden
gevolgd om te bepalen hoeveel leiding er aanwezig moet zijn. Zie hiervoor dit
document.

3
Waterwerk:
Wat betreft het veilig organiseren van activiteiten op het water volgt de
gemeente Rotterdam het protocol van Scouting Nederland van 24 april 2020
met daarop de aanvulling dat het protocol van het Watersportverbond als
voorbeeld moet dienen voor de watergroepen. Zie hiervoor de website van het
watersportverbond.
Watergroepen moeten naast de algemene checklist ook de bijgevoegde
checklist watergroepen nalopen en afvinken voor zover van toepassing. Het
aangehechte protocol verklaart kort hoe men de checklist in de
scoutingpraktijk toepast.

4
Eigen terrein:
Scoutingopkomsten vinden plaats op het eigen terrein. In tegenstelling tot het
protocol van Scouting Nederland kunnen vooralsnog in de gemeente
Rotterdam opkomsten enkel plaatvinden op het eigen terrein.
In de nieuwe noodverordening is opgenomen “Voor sporten en bewegen in de
openbare ruimte (zoals in parken of op pleinen), niet zijnde sportterreinen en
sportvelden, kunnen beperkingen gelden in de gemeenten.” Dit vraagt een nog
nadere uitwerking van de gemeente. Hier wordt hard aan gewerkt en zodra dit
ruimte biedt om ook in de openbare ruimte opkomsten te organiseren worden
we hierover geïnformeerd.
De uitzondering is het waterwerk. Zij mogen op het water opkomsten houden,
met de beperking dat zodra zij op het land komen dit enkel het eigen terrein
mag zijn.

5
Checklist en Protocol gemeente Rotterdam:
De verordening van de gemeente Rotterdam vraagt om een checklist die door
de scoutinggroepen ingevuld moet worden. Aan de checklist moet een protocol
gehecht worden. In dit protocol moet de groep kort verklaren hoe men de
checklist in de praktijk toepast. Ook wanneer zaken niet afgevinkt (kunnen)
worden moet er kort uitgelegd worden waarom hiervoor gekozen is. Dit om
duidelijkheid te scheppen binnen de groep wat het COVID-19 beleid is en om
naar de gemeente aan te tonen dat men COVID-19 veilig kan gaan draaien.
Deel de checklist (of checklists als je een watergroep bent) samen met je
protocol(len) met de gemeente Rotterdam op e-mail adres:
rjj.franken@rotterdam.nl
Na goedkeuring vanuit de gemeente Rotterdam kunnen de opkomsten starten.

6
Documenten
Bijgevoegd vinden jullie een aantal documenten:
1. De brief van de gemeente Rotterdam aan alle scoutinggroepen van 28 april
2020
2. Het protocol van Scouting Nederland van 24 april 2020
3. De Checklist Scoutinggroepen Land en Water COVID-19 Rotterdam april
2020
4. De Aanvullende Checklist Scoutinggroepen Water COVID-19 Rotterdam april
2020

Ten slotte:
Alle vragen die gesteld worden op bestuur@rondderotte.nl zullen beantwoord
worden, waar nodig in overleg met de gemeente Rotterdam en Scouting
Nederland. Voor zover de vraag tevens van belang is voor anderen, zal het
antwoord ook op de website geplaatst worden.
Ook vragen van de groepen buiten de gemeente Rotterdam zullen beantwoord
worden, eventueel in overleg met de betreffende gemeente en in overleg met
Scouting Nederland. Ook deze antwoorden zullen zo nodig op de website
geplaatst worden.

Voor nu, veel succes met de voorbereidingen voor COVID-19 veilige
opkomsten. Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

S. de Langen
Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en
Sport
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Betreft: Brief aan scoutinggroepen

Beste Rotterdamse scoutinggroepen,
We maken een bijzondere tijd mee. Een tijd waarin veel niet kan. Waarin we moeten
ontdekken op welke manieren we onze gebruikelijke activiteiten zo kunnen uitvoeren dat we
gezond blijven en kwetsbare Rotterdammers beschermen.
Op dinsdag 21 april heeft het Kabinet bekend gemaakt dat we vanaf morgen de eerste kleine
stappen kunnen zetten om weer wat van onze gewoontes op te pakken. Als wethouder Sport
ben ik heel blij dat sporten en spelen voor kinderen daarbij hoort. Hieronder leest u wat deze
versoepelingen voor uw vereniging betekenen.
Over sport en spel heeft het Kabinet het volgende gezegd:
· Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen weer onder begeleiding samen sporten
en spelen in de buitenlucht;
· Kinderen tot en met 12 jaar hoeven bij het sporten en spelen geen rekening te houden
met 1,5 meter afstand;
· Jongeren van 13 tot en met 18 jaar en hun begeleiders moeten bij sport en spel 1,5 meter
afstand van elkaar houden.
Deze versoepeling van de COVID-19-maatregelen voor jongeren tot en met 18 jaar geeft uw
scoutingvereniging de ruimte om het scoutingspel weer te spelen.
De gemeente stelt veiligheid voorop. Hierbij volgt de gemeente Rotterdam het advies
‘Scouting en het Coronavirus’ van Scouting Nederland (zie bijlage), maar hebben dit op een
aantal punten aangescherpt en aangevuld:
1. Om te zorgen dat de opening plaatsvindt volgens de richtlijnen van het RIVM, het
advies van Scouting Nederland en de aanvullende gemeentelijke richtlijnen is het
nodig dat u een plan heeft. Om dit voor u eenvoudiger te maken wordt in overleg met
de regio Rondt de Rotte een checklist opgesteld. Deze is in voorbereiding en zal snel
worden nagezonden. De regio kan u bij het nalopen van deze checklist en plan
ondersteunen. U dient voor opening te beschikken over dit plan en de checklist te
hebben voorgelegd aan de gemeente. U kunt de checklist mailen naar:
kw.mulder@rotterdam.nl.
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2. Alleen buitenactiviteiten die op eigen terrein kunnen plaatsvinden, zijn toegestaan. Als
de eigen buitenruimte niet geschikt is, kunnen vooralsnog geen activiteiten gestart
worden.
3. Zorg voor minimaal twee leiding per groep. Pas waar nodig de groepsgrootte aan op
basis van de afmetingen van het beschikbare buitenterrein en altijd zo dat de 1,5
meter afstand de jeugd onderling (bij 13 t/m 18 jaar) en met de leiding gewaarborgd
kan worden. Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13
t/m 18 jaar is met het oog op het handhaven van de richtlijnen niet toegestaan. Mocht
het onverhoopt niet anders kunnen dan dienen alle kinderen (dus ook de kinderen
onder de 12 jaar) op 1,5 meter van elkaar te blijven.
4. Deze versoepeling van maatregelen is alleen mogelijk en toegestaan als iedereen zich
houdt aan de richtlijnen. De verantwoordelijkheid voor het naleven ervan en daarmee
het zorgdragen voor ieders veiligheid en gezondheid ligt in de eerste plaats bij de
scoutingvereniging. Ik vraag u goed na te denken over de manier waarop de regels op
uw scoutingvereniging gehandhaafd worden en alle vrijwilligers/begeleiding daarover
goed te informeren. Denk aan: aanspreken, stopzetten van het scoutingspel en
personen verzoeken het complex te verlaten. En als laatste stap het inschakelen van
Stadtoezicht of Politie door:
a. meldingen te doen via 14010 of rotterdam.nl/meldingen;
b. bij nood bellen naar 112, anders 0900-8844.
5. Indien een scoutingvereniging niet volgens de protocollen werkt kan gemeentelijke
handhaving optreden door aanspreken, waarschuwen, boetes en in het ergste geval
sluiting van uw complex.
Ik realiseer mij dat er ontzettend veel informatie op u als vereniging afkomt. Het omzetten van
alle informatie naar noodzakelijke acties vraagt veel van een vereniging. Daarom raad ik u aan
zoveel mogelijk gebruik te maken van de ondersteuning van de regio Rond de Rotte.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het regiobestuur Rond de
Rotte, Astrid Spierings (0618347047 of bestuur@rondderotte.nl.)
Nadrukkelijk wil ik melden dat de nieuwe Noodverordening naar aanleiding van deze
versoepeling een dezer dagen vastgesteld zal worden. Dit kan mogelijk nog tot wijzigingen in
de gemeentelijke richtlijnen leiden. Mocht dit het geval zijn dan wordt u daar per omgaande
over geïnformeerd.
Ik hoop, net als u, dat er in de komende maanden mogelijkheden komen voor een verdere
verruiming van de activiteiten. Dat is alleen mogelijk wanneer we daar geleidelijk naartoe
werken en ons houden aan de landelijke richtlijnen. Ik reken op uw inzet en veerkracht in de
komende periode. Veel plezier met de scoutingactiviteiten.
Met vriendelijke groet,

S. de Langen
Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport

Scouting en het coronavirus

UPDATE
24 APRIL 2020

vanaf 29 april 2020
De versoepeling van de coronamaatregelen geeft jongeren tot en met 18 jaar de ruimte voor sport- en
bewegingsactiviteiten op verenigingsniveau, waaronder Scouting. Dit maakt het mogelijk het Scoutingspel met elkaar te
spelen met aangepaste richtlijnen.
Dit is een advies van Scouting Nederland. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Neem daarom voordat je start met het
aanbieden van Scoutingactiviteiten contact op met je gemeente.

Algemene richtlijnen

Opkomsten
voor jeugdleden
t/m 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.

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

Jeugdleden & vrijwilligers
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.
Er is bij een opkomst minimaal 2 leiding. Er is geen
maximum, maar beperk het onderlinge contact en
daarmee het aantal leiding tot wat nodig is om veilig
te draaien.
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.
Beperk verplaatsingen van leden buiten de eigen
woonplaats indien mogelijk, zodat het risico op
verpreiding van het virus wordt verkleind. Wanneer
de speltak een grote regionale spreiding heeft, kan
het verstandig zijn om nog even online te blijven en
fysieke opkomsten uit te stellen.

Programma & terrein
De activiteiten vinden alleen in de buitenlucht plaats.
Zorg dat leden thuis al naar het toilet zijn geweest
voordat ze naar de activiteit komen. Zo wordt er
zo min mogelijk gebruik gemaakt van het sanitair.
Houdt de sanitairruimte ook zoveel mogelijk
gesloten. Douchen is niet toegestaan. Maximaal 1 lid
tegelijkertijd in de sanitairruimte.

Speltak specifieke richtlijnen

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.

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.

Overleg met de gemeente of je activiteiten op eigen
terrein mag organiseren of er gebruik gemaakt moet
worden van aangewezen plekken in de openbare
ruimte.

Ga door met de voorbereidingen voor het
(zomer)kamp. Denk na over het toepassen van
hygiënemaatregelen en de 1,5 meter richtlijn.

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.
In 2020 vinden geen landelijke ledenactiviteiten (LLA)
meer plaats.

11 t/m 18 jaar

Voorkom zoveel mogelijk het organiseren van
contactspelen, zoals Britse Bulldog of activiteiten
waarbij handen vastgehouden moeten worden
(bijvoorbeeld Slingertikkertje). Een verstopspel past
dan beter.

Heb je
verkoudheidsklachten? Blijf dan
thuis en ziek uit.

Geen bijeenkomsten voor roverscouts en andere
groepen leden van 18 jaar en ouder.

5 t/m 11 jaar
Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen kinderen in
deze leeftijdsgroep.

Geen
overnachtingen,
groeps- en
regioactiviteiten en
evenementen

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.

Voor het verlenen van eerste hulp volg je de
richtlijnen van het Rode Kruis.
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.

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

Kampen

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.
Overweeg regionale evenementen ook na 1
september, in lijn met de LLA, af te gelasten.

Waterscouting

Organiseer alleen activiteiten waarbij 1,5 meter
te handhaven is tussen leden en tussen leden en
leiding.

Organiseer je activiteiten op het water? Dan mogen
er maximaal 2 personen in de vlet met 1,5 meter
afstand.

Openen, sluiten en andere momenten waarbij je
dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 1,5 meter
afstand, of sla je over.

Tussen de vletten (en andere vaartuigen op het
water) zit ook steeds 1,5 meter.

Contactspelen of activiteiten waarbij nauw wordt
samengewerkt zijn uitgesloten.

18 jaar & ouder
Blijf vooral gave online activiteiten organiseren en
houd contact met elkaar. Op ikscoutthuis.nl vind je
allerlei tips en inspiratie.
Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.

Is 2 personen en/of 1,5 meter afstand niet haalbaar?
Overleg binnen de groep wat alternatieven zijn
(bijvoorbeeld varen in een kano of het doen van
niet-wateractiviteiten). Veiligheid, zowel op het
gebied van het coronavirus áls op het water, gaan
voorop.

Scouts met een beperking
Houd als leiding onderling en tot het jeugdlid
altijd 1,5 meter afstand. Lukt dat niet, vanwege
de ondersteuning die je moet bieden, dan is het
draaien van opkomsten nog niet mogelijk.

Inspiratie voor activiteiten én online activiteiten vind je via ikscoutthuis.nl

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

Checklist openstelling
scoutinggroepen

Land- en Watergroepen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

De veiligheid van de jeugdleden en leiding staat altijd voorop. ☐
Bij verkoudheidsklachten of ziekte blijven jeugdleden en leiding thuis. ☐
Alle opkomsten zijn in de buitenlucht. ☐
Alle opkomsten zijn uitsluitend op het eigen terrein. Als de eigen buitenruimte niet geschikt
is, kunnen vooralsnog geen activiteiten gestart worden. ☐
Het gebouw is gesloten met uitzondering van het sanitair. Er is maximaal 1 persoon aanwezig
in het gebouw en dan enkel om gebruik te maken van het sanitair. ☐
Er worden geen consumpties aangeboden – kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee.
Er draait maximaal 1 speltak tegelijkertijd. ☐
Er wordt per speltak een presentielijst bijgehouden met aanwezigheid inclusief tijd en
datum. ☐
Het minimaal aantal leiding is twee personen. Er is geen maximum, maar beperk het
onderling contact en daarmee het aantal leiding tot wat nodig is om veilig te draaien.
Raadpleeg hiervoor: https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file ☐
Tussen de opkomsten is er voldoende tijd om de kinderen en leiding aan te laten komen en
te laten vertrekken zonder contactmomenten.
Bespreek met elkaar en leg vast in je protocol hoeveel tijd er nodig is om te zorgen dat alle
jeugdleden veilig naar huis zijn, het sanitair schoon is en de leiding naar huis is voordat er
nieuwe leiding en jeugdleden arriveren. ☒

11. Ouders en verzorgers zijn niet toegestaan op het clubterrein. Jeugdleden komen zoveel
mogelijk zelfstandig naar het clubhuis. Bij brengen en halen van jeugdleden komen ouders
zoveel mogelijk alleen en enkel met het jeugdlid dat opkomst heeft en houdt ten alle tijden
1,5 meter afstand tot andere ouders, kinderen en leiding.
Communiceer met de ouders en jeugdleden wat het protocol is met betrekking tot het
brengen en halen van de jeugdleden. Geef aan dat de veiligheid van alle betrokkenen voorop
staat en dat dit enkel gewaarborgd wordt wanneer iedereen de aanwijzingen van de
Scoutinggroep volgt. Geef bijvoorbeeld aan dat brengen en halen geen bijpraatmoment is.
Als er vragen zijn aan de leiding kunnen die bijvoorbeeld per mail of telefonisch gesteld
worden. ☐
12. Leiding houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jeugdleden.
Maak opkomsten waarin dit gewaarborgd kan worden. ☐
13. Jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 18 jaar houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar en
de leiding.
Maak opkomsten waarin dit gewaarborgd kan worden. ☐
14. Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is met
het oog op het handhaven van de richtlijnen niet wenselijk en praktisch. Mocht het toch
gebeuren dan dienen alle kinderen (dus ook de kinderen onder de 12 jaar) op 1,5 meter van
elkaar te blijven. ☐

15. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van ouder dan
18 jaar en ouder. ☐
16. Er is bij het sanitair voldoende handzeep en papieren handdoekjes.
Leg afspraken vast zodat iedereen weet wie er verantwoordelijk is voor de inkoop en wie
ervoor zorgt dat de zeep en handdoeken aangevuld worden. ☐
17. Voor en na iedere opkomst wordt het sanitair schoongemaakt.
Leg afspraken vast zodat iedereen weet wie er verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid
van schoonmaakmiddelen en wie er op welk moment moet schoonmaken. ☐
18. Douchen is niet toegestaan. ☐
19. Openen en sluiten van de opkomst doe je op 1,5 meter van elkaar (leiding en jeugdleden van
13-18 jaar). ☐
20. In het geval er EHBO nodig is, staat zowel de veiligheid van de gewonde als die van de EHBOer voorop.
Volg de richtlijnen van het Rode Kruis. Denk na, en leg vast, hoe je de veiligheid van de
gewonde en de EHBO-er kan waarborgen in COVID-19 tijd. Schaf eventueel middelen aan die
voor veiligheid zorgen en leg vast wat het protocol is en wie er verantwoordelijk is voor de
voorraad. ☐
21. Zorg voor communicatie en handhaving van de COVID-19 regels van Scouting Nederland en
de gemeente.
Benoem een COVID-19 coördinator, Leg de regels vast, informeer alle leiding, jeugdleden en
ouders. Leg vast hoe er aangesproken wordt, in welke situaties het scoutingspel stopgezet
wordt en in welke situaties en hoe personen verzocht worden het scoutingterrein te
verlaten. Noteer zichtbaar voor iedereen in welke gevallen er contact opgenomen wordt met
de COVID-19 coördinator van de groep, Stadtoezicht of de Politie:
a. Naam en telefoonnummer COVID-19 coördinator groep
b. meldingen te doen via 14010 of rotterdam.nl/meldingen
b. bij nood bellen naar 112, anders 0900-8844
☐
22. Zorg voor een exemplaar van het COVID-19-protocol van je groep en de checklist op het
clubhuis. Dit moet op verzoek van politie/handhavers getoond kunnen worden. ☐

Handtekening coronacoördinator:

Handtekening voorzitter:

Datum en plaats:

Datum en plaats:

Aanvullende checklist
openstelling scoutinggroepen
Watergroepen

Deze checklist is een aanvulling op de Checklist Scoutinggroepen COVID-19 april 2020 Rotterdam
voor Land- en Watergroepen.
Wat betreft het veilig organiseren van activiteiten op het water volgt de gemeente Rotterdam het
protocol van Scouting Nederland van 24 april 2020 met daarop de aanvulling dat het protocol van het
Watersportverbond als voorbeeld moet dienen voor de watergroepen. Zie hiervoor:
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/protocol-jeugdsport
Vul je checklist en protocol aan met onderstaande onderdelen.

Het protocol van het watersportverbond vraagt:
Specifiek voor de jeugdsporter:
1. Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na de les/training waar
mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training thuis je handen met zeep. ☐
2. Ga bij aankomst direct naar je boot via de aangegeven route. ☐
3. Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af, als dat niet mogelijk is helpt een mede sporter of
eventueel je trainer/instructeur. Degene die helpt wast voor en na het optuigen zijn handen
met handgel. ☐
4. Laat zelf je boot te water en haal hem er ook zelf uit. Mocht dit niet lukken, laat kinderen
elkaar helpen of in het uiterste geval de trainer/instructeur. ☐
5. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan. ☐
6. Houd 1,5 meter afstand tot je trainer/instructeur. ☐
7. Verlaat na de les/training zo snel mogelijk de accommodatie via de aangegeven route. ☐
Specifiek voor de trainer/instructeur:
1. Houd altijd 1,5 meter afstand van kinderen en je collega’s. ☐
2. Was je handen voor en na de les/training met handgel. ☐
3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de open
lucht en houdt afstand. ☐
4. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe dit
op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen. ☐
5. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen. ☐
6. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen schoon (bv.
begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.). ☐
7. NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien:
Bemanning uit hetzelfde huishouden komt, of
Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle handelingen aan boord. ☐

Specifiek voor de vereniging:
1. Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor
de locatie en voor de gemeente. ☐
2. Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv.
met hesje). ☐
3. Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de ‘corona’-maatregelen
die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via webmail, pushberichten maar
ook door middel van posters bij toegang tot de locatie en op andere specifieke plekken. ☐
4. Bepaal voor de verschillende gebieden op je terrein (helling, parkeerplaats, e.d.) de maximale
capaciteit uitgaande de doelgroep en de daarbij behorende regels en richtlijnen. ☐
5. Stel, op meerdere punten, desinfecterende middelen beschikbaar. ☐
6. Indien er meerdere kinderen gebruik maken van hetzelfde verenigingsmateriaal dient dit
materiaal na elk gebruik gedesinfecteerd te worden. ☐

Handtekening coronacoördinator:

Handtekening voorzitter:

Datum en plaats:

Datum en plaats:

