FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS
OPKOMSTEN, ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN
UPDATE: 20 JANUARI 2021

Nederland is tot en met 9 februari in lockdown. De dreiging van de Britse virusvariant vraagt van iedereen iets extra’s om de risico’s op verspreiding van het virus te verkleinen.
Scouting neemt daarom haar verantwoordelijkheid om contacten gedurende deze periode tot een minimum te beperken. Daarom zijn er géén fysieke opkomsten en zijn clubhuizen
en wachtschepen gesloten. Online activiteiten en activiteiten thuis zijn wél mogelijk.

Opkomsten voor alle
leeftijden gaan alleen
online door.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daarom neemt Scouting haar verantwoordelijkheid. We roepen Scoutinggroepen op zoveel mogelijk aan de slag
te gaan met de goede ervaringen van de #ikscoutthuis activiteiten van de eerste lockdown. Samen zorgen we ervoor dat onze leden ook tijdens deze lockdown
kunnen genieten van toffe Scoutingactiviteiten en tegelijkertijd zichzelf en hun naasten gezond houden. Want: voor kinderen en jongeren is Scouting in deze tijd extra
belangrijk, ondanks dat dit even niet op het Scoutingterrein kan.

Clubhuizen en
wachtschepen
zijn gesloten.

Om het belang van Scouting voor al die kinderen en jongeren in onze groepen te onderstrepen spant Scouting Nederland zich actief in om in overleg met de overheid
Scouting zo snel als (veilig) mogelijk is, weer op te starten. Indien de situatie rondom het Coronavirus en/of de maatregelen niet verslechteren, streven we er naar
fysieke opkomsten in de buitenlucht na 9 februari weer op te starten voor (een deel van) de speltakken / leeftijdsgroepen.

OPKOMSTEN

ALGEMEEN
Alle opkomsten, activiteiten en bijeenkomsten gaan niet
door. Online bijeenkomsten en #ikscoutthuis activiteiten
zijn het alternatief.

Organiseer online opkomsten en/of activiteiten die
scouts thuis kunnen doen.
Tips en ideeën vind je op www.thuisopavontuur.nl
Het is belangrijk om leden tijdens de lockdown te blijven
binden. Zo bied je ze niet alleen uitdagende activiteiten
in een moeilijke tijd, maar behoud je ze op langere
termijn ook als lid van de groep. Zorg ook voor online
contactmomenten waarbij leden elkaar ontmoeten.

WATERSCOUTING
Klussen en onderhoud aan boten wordt uitgesteld tot na
de lockdown.

Bevers en welpen kunnen bij een lid thuis in kleine
groepjes (nesten) samen deelnemen aan een online of
thuisopkomst.
Scouts, explorers, roverscouts en vrijwilligers kunnen
maximaal 1 persoon uitnodigen bij een lid thuis om deel
te nemen aan een online of thuisopkomst.

KAMPEN EN OVERNACHTINGEN
Kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.
Kampeerterreinen zijn gesloten voor groepskamperen.
Huishoudens zijn toegestaan.

Wijs jeugdleden en vrijwilligers erop dat bij het samen
komen voor thuisactiviteiten altijd de basismaatregelen
gelden. Blijf thuis bij klachten.

BIJEENKOMSTEN
Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op lokaal,
regionaal en landelijk niveau gaan (fysiek) niet door.
Organiseer deze bijeenkomsten vóór 1 april 2021 niet
fysiek. Voor de periode ná 1 april volgt begin maart een
advies.
Plan je bijeenkomst, vergadering of training online.
Stel klussen en andere bijeenkomsten uit tot na de
lockdown.
Noodzakelijk onderhoud wat niet uitgesteld kan worden
kan plaatsvinden met maximaal 2 personen.

EVENEMENTEN / ACTIVITEITEN
Groeps- en regioactiviteiten gaan niet door.
De HIT en de Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW) gaan
dit jaar niet door.
Focus in ieder geval tot 1 april op het continueren van
opkomsten op speltakniveau (tot 9 februari in ieder geval
digitaal) in plaats van groepsactiviteiten.
Het advies is geen fysieke/live groepsactiviteiten met
meerdere of alle speltakken van de groep te organiseren
vóór 1 april 2021. Voor de periode ná 1 april volgt begin
maart een advies.
Het advies is geen fysieke/live regionale activiteiten of
evenementen te organiseren voor 1 juni 2021. Begin
maart wordt dit advies geactualiseerd.

ACTIES
Geen acties langs de deuren.
Bekijk de mogelijkheden voor de Jantje Beton collecte
op de website van Jantje Beton. Deelnemende groepen
ontvangen van Jantje Beton meer informatie over
collecteren in coronatijd.

HEB JE VRAGEN? KIJK DAN OP SCOUTING.NL/CORONAVIRUS
STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ? MAIL NAAR COMMUNICATIE@SCOUTING.NL
OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-57746422

