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Beste groepsbesturen, beste staf,
Vanaf 1 juni zijn de COVID-19 maatregelen aangepast.

Belangrijkste veranderingen
De belangrijkste veranderingen voor de gemeente Rotterdam op een rij:
• Mensen mogen tot en met 30 personen bijeenkomen in openbare en
besloten gebouwen (uitgezonderd sport- en fitnessgelegenheden);
• In de buitenruimte geldt geen maximum aantal personen meer voor het
bijeenkomen;
• Horeca mag deels en onder voorwaarden weer open;
• Voor al het bovenstaande geldt: mijd drukte, houd 1,5 meter afstand.
• Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat wanneer zij sporten en bewegen bij
een sportvereniging of onder begeleiding van een professional (bijvoorbeeld
een sportleraar, buurtsportcoach, welzijnsmedewerker) er spelcontact mag
zijn. Jeugd in deze leeftijdscategorie mag in dat specifieke geval dus binnen
1,5 meter van elkaar komen. In andere gevallen niet.

Wat is niet veranderd?
De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:
• Mijd drukte;
• Houd 1,5 meter afstand
• Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan
altijd thuis.

Specifiek voor scouting
Voor Scouting in de gemeente Rotterdam (de groepen buiten Rotterdam
moeten contact opnemen met hun eigen gemeente om de regels door te
spreken) betekent dit vanaf 1 juni het volgende:
Opkomsten binnen
Scoutinggroepen mogen opkomsten zowel binnen als buiten organiseren. Voor
de binnen activiteiten geldt dat het geen sport- en beweegactviteiten mogen
zijn en de regels voor samenkomsten in gebouwen nageleefd moeten worden.
Dit betekent dat er maximaal 30 personen (exclusief leiding) in een gebouw
mogen zijn en dat er vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand gehouden moet worden
tot anderen.
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Spelcontact tot en met 18 jaar bij sporten en bewegen buiten
Nieuw is dat per 1 juni geldt dat jongeren tot en met 18 jaar weer spelcontact
mogen hebben als het sporten en bewegen bij een scoutingvereniging buiten
plaatsvindt onder begeleiding van scoutingleiding. Op het moment dat er niet
wordt gesport geldt de afstandsregel wél. Leiding houdt altijd 1,5 meter
afstand tot elkaar en tot de jeugdleden.
Verstrekken van drinken en eten aan staf en jeugdleden
Gebouwen van scoutinggroepen mogen weer open. Het verstrekken van
drinken en eten aan staf en jeugdleden mag, bij voorkeur buiten, waar men zit
en op afstand (1,5 meter vanaf 13 jaar) met inachtneming van alle hygiëne
regels.
Coronaprotocol
Onveranderd blijft dat Scoutinggroepen voordat zij de eerste keer weer starten
met hun opkomsten een COVID-19 protocol moeten indienen ter goedkeuring
door de gemeente Rotterdam. Aangezien er 27 groepen binnen de gemeente
Rotterdam werken met een goedgekeurd protocol betreft dit nog slechts een
handvol groepen. Graag wil ik hen vragen, mochten zij opkomsten willen gaan
organiseren, om hun COVID-19 protocol ter goedkeuring te sturen naar
rjj.franken@rotterdam.nl.
Wat betreft de andere groepen in de regio heeft de meerderheid een door hun
gemeente goedgekeurd protocol geschreven en zijn zij inmiddels met COVID19 veilige opkomsten gestart.
Een protocol dat, op basis van de richtlijnen van de gemeente, is
geactualiseerd hoeft niet opnieuw voorgelegd te worden.

Tot slot
Graag wil ik iedereen vragen om ook met de versoepelingen te blijven werken
vanuit de belangrijkste prioriteit: de veiligheid van jeugdleden en stafleden.
Voor vragen kan er contact opgenomen worden met het bestuur van de regio:
bestuur@rondderotte.nl
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

