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Versiebeheer 

Datum Versie Aanpassingen 
31-05-2020 1.1 Verwijzingen naar leeftijden eruit, RIVM/SN richtlijn is uitgangspunt 

Toiletten beschikbaar vanaf 4 juni 2020 ivm onderhoud op die dag 
Factsheet Scouting Nederland eruit ivm landelijke aanpassingen. Link staat op site 
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Inleiding 
Voor Waterscouts ligt de focus van de scoutingactiviteiten op de periode van 1 april tot 1 november 
van een kalenderjaar. In deze maanden worden op en rond het water bijeenkomsten gehouden. 

Opkomsten mogen weer, wel moet voor sommige leden de anderhalve meter regel worden 
aangehouden worden. Voor opkomsten op de Kaag gelden nog bijzondere aandachtspunten: 

• er komen meerdere groepen 
• voor de eerste overtocht maken we gebruik van één (gele) vlet, gezien het formaat van 

de vlet kunnen er maximaal twee (2) personen tegelijk in varen. 
• op het eiland kunnen we elkaar tegenkomen 

Om dit goed te laten lopen zijn er met de Regionale Admiraliteiten Delfland (RA1) en Rijnland (RA4), 
Scouting Regio Hollands Midden en anderen gesprekken geweest om dit protocol vorm te geven. De 
HWS BvP bedanken wij voor de handige voorzet die zij hebben gegeven. De afspraken zijn ter 
goedkeuring voorgelegd aan de betrokken Veiligheid regio’s en Scouting Nederland. 

Doelstelling protocol 
Doel van het protocol is om dag opkomsten mogelijk te maken voor waterscoutinggroepen in de 
Regionale Admiraliteiten Delfland (RA1) en Rijnland (RA4) op het Boterhuiseiland. 

Uitgangspunten 
• De veiligheid van scouts staat te allen tijde voorop. 
• De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-

19. 
• Dit protocol stelt een kader op hoofdlijnen. Groepen conformeren zich hieraan, maar zijn 

zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau. 
• De richtlijnen van het RIVM zoals gelden op de dag van de opkomst zijn leidend voor 

iedereen. 

Verantwoording 
Scoutinggroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen RIVM, 
veiligheidsregio’s en gemeenten. Iedere scoutinggroep stelt iemand aan die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van dit protocol en aanspreekpunt voor de betrokken scoutingorganisaties. 

Risicoanalyse 
Voor de totstandkoming van dit protocol is een risicoanalyse uitgevoerd op het gebied van Covid-19. 
Op basis van de risico’s uit deze risicoanalyse is vastgelegd waar het stellen kaders noodzakelijk is in 

Mochten scoutinggroepen zelf nog aanvullende risico’s zien, dan moeten ze hiervoor aanvullende 
passende maatregelen treffen zodat wordt voldaan aan de op de dag van de opkomst geldende 
RIVM-richtlijnen. 
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Gedragsregels  
In aanvulling op de richtlijnen van het RIVM en Scouting Nederland gelden de volgende 
gedragsregels. 

Informatieverstrekking gedragsregels  
• Groepen sturen een getekende versie van dit protocol retour aan de secretaris van 

Stichting Zeeverkennerscentrum Kagerplassen vóór zij gebruik komen maken van de 
faciliteiten. 

• Groepen informeren hun jeugdleden vooraf schriftelijk over de maatregelen in dit 
protocol en sturen een cc van die informatie naar de secretaris van Stichting 
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen. 

• Een kopie van deze gedragsregels is te vinden in de vitrine bij de toiletten op het 
Boterhuiseiland. 

Groepsgrootte 
• Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het Boterhuiseiland en 

het aantal scouts per vlet inclusief het in acht nemen van de 1,5m regelgeving. 
• Van een groep is in ieder geval per 10 (tien) scouts 1 (één) bij Scouting Nederland 

ingeschreven staflid aanwezig. 

Maatregelen om 1.5 meter afstand te bewaren 
• Om groepen zoveel mogelijk te spreiden moet er van tevoren worden ingetekend op 

aanvangstijd en eindtijd. 
• In bijlage 1 staan de op het Boterhuiseiland geldende verkeersroutes. Naar het 

toiletgebouw langs de vlaggenmast, van het toiletgebouw via het windmolentje. 
• Groepen zijn er onderling voor verantwoordelijk dat zijn bij aankomst en vertrek en in de 

pauze de juiste afstand tot elkaar kunnen bewaren. Daarbij rekening houdend met de 
RIVM richtlijnen voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

• In Bijlage 1 staan 8 (acht) terreinen ingetekend, de toiletten zijn genummerd. Een groep 
krijgt een terrein en toilet toegewezen voor de dag dat zij aanwezig zijn. De groep is vrij 
het betreffende terrein naar eigen inzicht te gebruiken, vanzelfsprekend binnen de 
richtlijnen. Spelen en lunchen zijn bijvoorbeeld toegestaan. 

•  

Handen wassen 
In de schoonmaakkast zal handzeep voor bij de wasbakken beschikbaar zijn. Groepen letten op het 
gebruik en geven tijdig door dat er nieuwe zeep moet komen. 

Herkenbaarheid 
Leden zijn op het eiland herkenbaar aanwezig als lid van Scouting Nederland zodat het duidelijk is dat 
het een verenigingsactiviteit is. Dus zichtbaar dragen van een groepsdas, of groepskleding (scoutfit, 
groepstruien) is ten alle tijden verplicht. Hierop wordt (ook) gehandhaafd door de autoriteiten. 

Gele vletje: spreiding via tijdssloten 
Het grootste aandachtspunt is het risico op ophoping bij het oversteken naar het eiland. Daar zijn we 
vaak met veel personen tegelijk en het gele vletje wil wel eens heel vol zijn. Ook bij vertrek zie dat er 
veel mensen tegelijk zijn. Om dit op te lossen gelden de volgende regels: 
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• Groepen schrijven zich vooraf in voor een tijdslot voor aankomst en voor een tijdslot voor 
vertrek. Wie zich niet aanmeldt kan ook niet komen. 
We hanteren tijdssloten voor de staf met iedere keer 20 minuten ertussen: dat geeft de staf 
tijd om naar de overkant te gaan en het vletje terug te leggen. Na die eerste overtocht maak 
je gebruik van je eigen materiaal.   

• We hanteren geen tijdsloten voor de leden: Groepen kiezen een plek anders dan de 
overzetplaats voor het ophalen van hun leden. 

• Bij het gekozen aankomsttijdslot hoort een nummer. Dat is het nummer van het voor de 
groep geserveerde toilet én het terrein dat de groep mag gebruiken. Groepen die hun boten 
niet bij het Boterhuiseiland hebben liggen, maar wel gebruik willen maken van het eiland, 
kiezen een aankomst- en vertrektijd om zo een toilet en terrein toegewezen te krijgen. 

Schoonhouden gele vletje 
• De eerste groep ontsmet de wrikriem, hiervoor nemen zij zelf zeep mee. 
• Alle groepen gaan met schone handen het gele vletje in en maken wrikriem schoon na afloop. 

Sanitair 
• De toiletten zullen vanaf 4 juni weer te gebruiken zijn, de urinoirs blijven dicht. De sleutel 

van de toiletten is te vinden in een sleutelkast met cijfercode in het toiletgebouw. 
• Bij aanmelding krijgt de groep een toilet toegewezen. Dat toilet gebruiken hun leden die 

dag en de groep zorgt zelf voor het schoonmaken van het toilet. Aan het eind van de dag 
wordt het toilet schoon achtergelaten. 

• Bij de toiletten worden cirkels van 1,5 meter gemaakt om de jeugdleden te attenderen 
op de te houden afstand. Daarnaast zal er eenrichtingsverkeer gelden. 

• Extra schoonmaakmiddelen zijn te vinden in de schoonmaakkast. Vanuit het 
Boterhuiseiland zorgen wij ook voor zeep om de handen te wassen. Het drogen kan de 
scout doen aan broek/uniform/groepsdas.  

Sleutel protocol toiletten: 
1. Ga bij aankomst op het eiland naar sleutelkastje in het toiletgebouw. 
2. Pak sleutel 
3. Maak jouw toilet open en hang de sleutel terug. 
4. Laat je leden naar het toilet gaan 
5. Maak gedurende de dag zelf een aantal malen het toilet schoon en laat het schoon achter 

aan het einde van de dag. 
6. Pak voor het weggaan de sleutel en doe het toilet weer dicht 
7. Hang de sleutel weer in het kastje  

Handhaving 
• Het Boterhuiseiland is er vóór en dóór scouts. Helaas constateren wij dat ook anderen het 

eiland gebruiken. Omdat de gezondheid en veiligheid van de scouts voorop staat zullen wij 
niet-scouts sommeren het eiland te verlaten. Belangrijk hierbij is dat Scouts herkenbaar zijn 
(zie hierboven). 
 

• Aan zowel de Politie als de gemeente Teylingen is gevraagd handhavend op te treden. 
Daarbij is er duidelijk op gewezen dat alleen scouts op het eiland mogen komen en dat deze 
scouts als zodanig herkenbaar zullen zijn. 
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• Groepen die zich niet aan dit protocol houden worden van het eiland verwijderd en zijn die 
dag niet meer welkom. Bij een tweede overtreding door dezelfde groep is de groep de rest 
van het seizoen niet meer welkom op het eiland. 
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Bijlage 1 
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