
Protocol “Opkomsten & Corona” Scouting Hilfertheem.  

Inleiding. 

Update: bijgewerkt met de nieuwe richtlijnen van het RIVM en Scouting Nederland: 

● https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/persmoment-27-mei-actuele-r
outekaart-coronamaatregelen 

● https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5808-corona-en-sco
uting-vanaf-1-juni-2020/file 

Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 heeft de regering een versoepeling 
aangekondigd van de maatregelen die de verspreiding van het Coronavirus moeten 
tegengaan. Binnen de nieuwe richtlijnen worden (buiten)(sport)verenigingen in staat gesteld 
om activiteiten op te starten. 

Voor kinderen tot en met 18 jaar geldt dat zij daarbij onderling geen 1,5 meter afstand 
hoeven te houden. Wel moeten zij 1,5 meter afstand houden tot de leiding, en de leiding 
onderling dient ook 1,5 meter afstand te houden. Dit geld ook wanneer de leiding nog geen 
18 jaar is. 

Voor leden vanaf 18 jaar mogen ook weer opkomsten worden georganiseerd. Deze mogen 
alleen buiten worden georganiseerd en met inachtneming van 1,5 meter afstand. 

Op basis van deze eisen en de overige richtlijnen van het RIVM heeft Scouting Nederland 
een nieuw beleid opgesteld dat onze groep in staat stelt om opkomsten op te starten binnen 
deze nieuwe richtlijnen. 

Dit document is opgesteld om onze vereniging weer op te kunnen starten binnen de 
gestelde richtlijnen. 

Speltakken (leeftijdsgroepen). 

Scouting Hilfertheem biedt voor vijf leeftijdsgroepen activiteiten aan: 

● Bevers, 5 t/m 7 jaar 
● Welpen, 7 t/m 11 jaar 
● Verkenners, 11 t/m 15 jaar 
● Rowans, 15 t/m 18 jaar 
● Stam, 18+ 

Opkomsttijden. 

Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van de RIVM en die van Scouting Nederland, 
hebben we de opkomsttijden van onze activiteiten als volgt vastgesteld: 

● Bevers: zaterdag, 10:00 tot 12:00 
● Welpen: zaterdag, 12:45 tot 14:45 
● Verkenners: zaterdag, 15:00 tot 18:00 (voorstel) 
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● Rowans: vrijdag, 20:00 tot 22:00 
● Stam: zaterdag, 20:00 tot 23:00 (uiterlijk) 

We gaan onze leden erop wijzen dat ze welkom zijn binnen deze tijdstippen en dat ze niet 
eerder kunnen komen of langer kunnen blijven. 

Voor de leiding geldt dat ze maximaal 30 minuten voor de opkomst al aanwezig mogen zijn 
en tot 30 minuten na de opkomst aanwezig kunnen zijn ten behoeve van de voorbereidingen 
en opruimen van de opkomsten. 

We beginnen met de opkomsten vanaf 8 mei 2020. 

Opkomstlocatie. 

Onze opkomsten vinden plaats rond ons clubhuis op de Binnenweg 2 in Hilversum 
(Spanderswoud) (Locatie A op de overzichtskaart). Wij zullen hierbij gebruik maken van de 
velden grenzend aan het clubhuis, tevens zullen we gebruik maken van het aangrenzend 
bosperceel. Bij de overzichtskaart hebben we de speellocatie, bij benadering, aangegeven 
(rode vierkant). 

Halen & Brengen. 

We zullen de ouders vragen hun kinderen alleen naar het clubhuis te laten komen. Mochten 
de kinderen gebracht worden door de ouders, dan verzoeken we de ouders hun kind af te 
zetten bij de ingang van het Spanderswoud op de Binnenweg (locatie B op onderstaande 
overzichtskaart). Vanaf daar zullen zij begeleid worden door de leiding, en waar nodig met 
1,5 meter onderlinge afstand, naar het clubhuis gaan. Het is voor de ouders niet toegestaan 
om te blijven of mee te gaan naar het clubhuis. 

Gebruik clubhuis. 

Het clubhuis mag door de leden gebruikt worden voor de opkomsten na het houden van een 
“checkgesprek” en wanneer alle deuren in het clubhuis open kunnen blijven staan voor 
voldoende ventilatie. Het clubhuis mag niet gebruikt worden voor activiteiten met 18+ leden. 

Communicatie. 

Alle communicatie tussen Scouting Hilfertheem en de leden en ouders geschiedt via e-mail. 
Met de communicatie over het protocol zullen we tevens de protocollen van de Gemeente 
Hilversum en Scouting Nederland sturen. 

Materialen. 

Binnen scouting gebruiken we veel materialen. De materialen die vanuit het clubhuis nodig 
zijn zullen door de leiding voor de activiteiten klaar gelegd worden en na de activiteiten weer 
opgeborgen worden. 



Leden zullen de materialen die zij zelf nodig hebben, zelfstandig en alleen pakken. Ze 
mogen enkel de materialen gebruiken die door de leiding vooraf zijn klaar gezet. 

Gebruikte materialen worden na het gebruik schoongemaakt.  

Hygiënische regels. 

Ouders worden erop gewezen hun kinderen naar het toilet te laten gaan voor vertrek. 

Douchen is bij ons niet mogelijk, deze is wel aanwezig, maar niet toegankelijk tijdens de 
activiteiten. 

We zorgen voor voldoende zeep en papieren doekjes om handen mee af te drogen. 

Veiligheid. 

Kinderen of leiding met ziekteverschijnselen komen niet naar de activiteiten. Ook als het zal 
betekenen dat een activiteit niet door kan gaan daardoor. 

Er zijn tenminste twee leiding aanwezig voor een opkomst 

Voor EHBO worden, op advies van Scouting Nederland, de protocollen van het Rode Kruis 
gevolgd. 

Contactpersonen. 

Eerste contactpersoon Scouting Hilfertheem: 

Tim Sterk 
Bestuurslid / Teamleider Verkenners 
tim.sterk@gmail.com 
0638464017 

Per speltak (leeftijdsgroep) is de teamleider aangewezen als het primaire contactpersoon. 
Dat zijn de volgende personen: 

● Bevers: Maartje Boer Rookhuizen 
● Welpen: Bas Nieland 
● Verkenners: Tim Sterk 
● Rowans: Luuk Vernooij 

Deze personen dienen altijd bij de opkomsten aanwezig te zijn. Contactgegevens van deze 
personen zijn opvraagbaar bij het eerste contactpersoon. 
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Eten en drinken. 

Volgens de nieuwe richtlijnen van Scouting Nederland mogen we weer onder toezicht eten 
en drinken verstrekken aan onze leden. 

Voor het bereiden van eten en drinken gelden de volgende afspraken: 

● Voor het bereiden, wassen de leiding of de leden die de bereiding doen hun handen 
met warm water en zeep volgens de geldende richtlijnen. 

● Na het nuttigen van eten of drinken wast iedereen zijn of haar handen. 
● Afwassen dient extra goed gedaan te worden, of met de afwasmachine op dezelfde 

dag als de opkomst. Er mag na de opkomst geen afwas meer liggen. 

Overleggen en vergaderen. 

Het clubhuis mag vanaf 1 juni ook gebruikt worden voor het organiseren van overleggen en 
vergaderingen die noodzakelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van onze activiteiten, 
zoals een speltakoverleg en een groepsraad. Dit kan alleen wanneer er 1,5 meter afstand 
gehouden kan worden. 

Externe Protocollen. 

Voor het uitvoeren van onze activiteiten zal ten alle tijden het protocol van Scouting 
Nederland worden gevolgd. 

Vanaf 1 juni: 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5808-corona-en-scouting-v
anaf-1-juni-2020/file 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overzichtskaart. 

 

  

 


