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Beste groepsbesturen, beste staf,
Vanaf 14 oktober zijn de Covid-19 maatregelen aangepast. In deze brief
vinden jullie de belangrijkste regels zoals die volgen uit de noodverordening
van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 oktober 2020. Met
uitzondering van Nieuwerkerk vallen alle scoutinggroepen van Regio Rond de
Rotte onder deze veiligheidsregio; controleer de website van je eigen
gemeente voor jouw gemeentelijke noodverordening.

Jaarlijkse subsidie kan alsnog aangevraagd worden (Rotterdam)
Voordat de nu geldende regels uiteengezet worden wil ik alle groepen
opmerkzaam maken dat de jaarlijkse subsidieaanvraag voor scoutinggroepen
in Rotterdam nog steeds ingediend kan worden. Hoewel de deadline op 1
oktober staat is het nog steeds mogelijk om de aanvraag te doen voor de
jaarlijkse subsidie. Als dit nog niet gedaan is doe dit dan zo snel mogelijk. Kijk
voor de aanvraag op: https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-scouting/

Regioraad van 5 november geannuleerd
Gezien de strengere maatregelen vanuit het kabinet wordt de geplande
regioraad van 5 november geannuleerd. Het bestuur heeft besloten dat voor
2020 enkel de noodzakelijke zaken afgehandeld worden. De financiële stukken
en de bestuursfuncties waarover dit jaar gestemd moeten worden zullen
schriftelijk afgedaan worden. Het stemmen vindt op afstand plaats in
december, de stukken worden eind oktober gestuurd met een gelegenheid om
schriftelijk vragen te stellen.
Er zijn 3 bestuursfuncties waarvoor, vanwege het rotatie-schema voor
bestuursleden, opnieuw gestemd moet worden: voorzitter, bestuurslid spel en
algemeen bestuurslid. Deze functies worden momenteel vervuld door Astrid
Spierings, Marco van de Burg en Stefan Oudijn. Zij stellen zich alle drie
opnieuw verkiesbaar.
Ook staat de vacature voor een vertegenwoordiger van regio rond de rotte bij
de landelijke raad (2x per jaar) nog open. Daarvoor is nog geen kandidaat.
Personen die meer informatie willen over de functies en/of zich graag
kandidaat willen stellen voor een van genoemde functies kunnen contact
opnemen met het bestuur. In overleg wordt er de gelegenheid gegeven zich
(schriftelijk) voor te stellen aan de regio.

T. M. E. bestuur@rondderotte.nl
Ons kenmerk
Uw kenmerk
-

Covid-19 regelgeving en Scouting vanaf 14 oktober 2020
Er is contact geweest met de gemeente Rotterdam over de toepasselijkheid
van de beperkingen voor Scouting zoals neergelegd door de veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond. Hoewel de meeste Scoutinggroepen binnen de regio
onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen (uitzondering is
Nieuwerkerk), geldt altijd het advies om met de eigen gemeente contact op te
nemen voor de geldende regelgeving.
Ongewijzigde maatregelen
- Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
- houd 1,5 meter afstand;
- was vaak je handen;
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5
meter afstand te houden;
- jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
houden;
- Stafleden en andere vrijwilligers houden onderling 1,5 meter afstand;
- Stafleden en andere vrijwilligers houden 1,5 meter afstand van jeugdleden
vanaf 13 jaar;
- Het verbod op in groepsverband zingen of schreeuwen geldt onverkort;
- Voorafgaand aan de opkomst is er een gezondheidscheck;
- Ouders zijn niet welkom op het scoutingterrein;
- Douches zijn gesloten
Nieuwe maatregelen
Binnen
- De limiet van 30 personen per zelfstandige ruimte geldt niet voor
scoutinggebouwen voor jeugdleden tot en met 17 jaar.
Buiten
- Scouting buiten tot 13 jaar is toegestaan zonder beperking in de aantallen.
- Scouting buiten voor 13 t/m 17 jaar in grotere groepen is alleen toegestaan
als het sportbeoefening betreft. Als het andere activiteiten betreft dan geldt
er een beperking van 4 personen per groepje. Er kunnen meerdere groepjes
tegelijkertijd buiten zijn op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar.
 We zijn ons er van bewust dat de regels voor samenkomst in een gebouw
ruimer zijn dan de regels voor samenkomst op het eigen buitenterrein. Dit is
echter zo vastgelegd in de noodverordening. Zowel wij als onze contactpersoon
bij de gemeente hebben hier helaas geen invloed op (gehad).
Voor alles geldt: het idee achter de recente beperkingen is dat er zo min
mogelijk contactmomenten tussen mensen zijn. Houd opkomsten zoveel
mogelijk per speltak. Geef iedere speltak de tijd en ruimte om aan te komen
en te vertrekken zonder contact met andere speltakken. Organiseer geen
groepsactiviteiten.

Tot slot
Als iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houdt en contactmomenten
zoveel mogelijk beperkt dan is het virus sneller weer onder controle. Neem
hierin je verantwoordelijkheid. Voor vragen kan er contact opgenomen worden
met het regiobestuur: bestuur@rondderotte.nl
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

