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Introductie 
Dit document is opgesteld door scouting Hillegersberg en ook alleen van toepassing op scouting 

Hillegersberg. 

Dit document is opgesteld om duidelijkheid te geven aan de gebruikers (eigen (jeugd) leden/ ouders en 

ons bestuur) van ons terrein. De basis voor dit document is de “Checklist openstelling scoutinggroepen” 

vanuit de gemeente Rotterdam 

Alle gebruikers zullen dit document ontvangen, in combinatie met de regels van scouting Nederland en 

de checklist van de gemeente Rotterdam. De gebruikers worden verzocht om deze te lezen, alvorens zij 

gebruik kunnen maken van ons terrein. 

Er zal actief gevraagd worden of er nog vragen zijn naar aanleiding van de gegeven informatie. Dit geldt 

ook voor eventuele op- en/of aanmerkingen. 

Dit document dient als aanvulling en verduidelijking op de Corona maatregelen; ons voorgeschreven 

door scouting Nederland en de gemeente Rotterdam (deze laatst genoemde zal leidend zijn). 

Wijzigingen zullen, indien bekend bij het bestuur van scouting Hillegersberg, zo snel mogelijk worden 

doorgevoerd in dit protocol en de praktijk. Uiteraard worden alle gebruikers hiervan op de hoogte 

gebracht. 

Samen met de richtlijnen en de checklist van de gemeente Rotterdam hebben wij er alle vertrouwen in 

dat wij opkomsten kunnen aanbieden aan onze leden waarin ieders veiligheid wordt gewaarborgd. 

We wensen iedereen een fijne en veilige “her”start van de fysieke opkomsten op het clubhuis. 

 

Namens het bestuur van scouting Hillegersberg. 

Tim van Zuuren 
Voorzitter Scoutingvereniging Hillegersberg 
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Protocol COVID-19 
In dit protocol zullen wij kort verklaren hoe de “Checklist openstelling scoutinggroepen” van de 

gemeente Rotterdam in de praktijk zal worden toepast, ten behoeve van het openstellen van ons 

clubhuis. U kunt de ondertekende checklist vinden in de bijlage. Dit protocol zal de checklist puntsgewijs 

volgen.  

 

Punt 1 t/m 7: Zie bijlage 1 voor omschrijvingen. 

Zijn bij alle gebruikers bekend. Samenvattend: De veiligheid van de jeugdleden en leiding staat altijd 
voorop. Zodoende blijven bij verkoudheidsklachten of ziekte jeugdleden, ouders en/of leiding thuis. De 
opkomsten vinden plaats op het eigen terrein en in de buitenlucht. Het clubhuis zal uitsluitend geopend 

zijn voor het gebruik van het sanitair. Alle leden nemen hun eigen eten en drinken mee, dus wij 

bieden geen consumpties aan en er zal ten alle tijden 1 speltak tegelijk draaien. 
 

Punt 8: Er wordt per speltak een presentielijst bijgehouden met aanwezigheid inclusief tijd en datum. 

De presentielijst per speltak wordt bijgehouden door de teamleider en bevindt zich in de tas van de 

teamleider. Per opkomst is er één lijst, inclusief datum en tijd, waarop de kinderen worden afgevinkt 

die aanwezig zijn. 

 

Punt 9: Het minimaal aantal leiding is twee personen. Er is geen maximum, maar beperk het onderling 

contact en daarmee het aantal leiding tot wat nodig is om veilig te draaien. 

Onze leiding is zich bewust van deze regel en zal hier naar handelen. Wie wanneer aanwezig is zal vooraf 

met elkaar via de team-app afgestemd worden. 

De lijst met minimale en maximale bezetting vanuit scouting Nederland is toegevoegd als bijlage aan dit 

document. 

 

Punt 10: Tussen de opkomsten is er voldoende tijd om de kinderen en leiding aan te laten komen en 

te laten vertrekken zonder contactmomenten. 

Per speltak volgen hieronder de tijden waarop er gedraaid wordt en welke situatie van toepassing is. 

 

10.00-13.00 uur Scouts (leeftijd 11-15 jr) 

* Blijven online draaien (vooralsnog geen mogelijkheden om op terrein samen te komen) 

 

14.00-16.30 uur Welpen (leeftijd 6-11 jr) 

* Komen naar het terrein. 

Welpen spellen 1,5 meter: 

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/itemlist/filter?category%5B%5D=30&category%5B

%5D=118&moduleId=119&Itemid=148 

 

17.00 uur Explorers (leeftijd 15-18 jr) 

* Blijven online draaien, met af en toe een opkomst op het buitenterrein. 

 

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/itemlist/filter?category%5B%5D=30&category%5B%5D=118&moduleId=119&Itemid=148
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/itemlist/filter?category%5B%5D=30&category%5B%5D=118&moduleId=119&Itemid=148
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* Alle opkomsten zullen in overleg gaan met de andere speltakken via de leiding-app. 

* Alle opkomsten worden genoteerd in de gedeelde online agenda van scouting Hillegersberg, zodat 

iedereen weet wanneer er wie op het scouting terrein aanwezig is. 

* Er is voldoende tijd tussen de opkomsten door (wij zullen dit na twee weken evalueren en indien nodig 

aanpassen). 

* Tijdsindicatie iedereen naar huis en schoon; wij verwachten dat dit ongeveer een half uur gaat duren. 

 

Punt 11: Ouders en verzorgers zijn niet toegestaan op het clubterrein. Jeugdleden komen zoveel 

mogelijk zelfstandig naar het clubhuis. Bij brengen en halen van jeugdleden komen ouders zoveel 

mogelijk alleen en enkel met het jeugdlid dat opkomst heeft en houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand 

tot andere ouders, kinderen en leiding. 

* Ouders overleggen bijzonderheden over hun kind, via de mail/app met de teamleider (om contact 

momenten zo kort mogelijk te houden). 

* Kinderen worden door één ouder gebracht en alleen met kinderen die opkomst hebben. 

* Op de molenwerf is er sprake van Links en Rechts verkeer. 

Dus aan de rechterkant van de weg aankomen en via het tegenovergelegen gedeelte (links) weer naar 

huis (normaal gesproken twee richtingen verkeer). Dit betekend niet met 4 naast elkaar en/of door 

elkaar en/of verkeerd om langs elkaar heen rijden). 

Ook dit zullen we evalueren en indien nodig aanpassen. Indien er personen zich niet aan deze afspraken 

houden, zien we ons na een waarschuwing genoodzaakt maatregelen te treffen. Welke besproken zullen 

worden binnen het bestuur. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. 

Met markeringen de rijrichtingen en draaipunt aangeven. Er wordt duidelijk aangegeven waar ouders 

hun kinderen kunnen achterlaten en duidelijk gecommuniceerd dat ouders niet blijven hangen. Vanaf 

kwart voor twee staat er één leiding klaar bij het hek om de kinderen te ontvangen. 

 

Punt 12: Leiding houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jeugdleden. 

Vanuit Scouting Nederland worden er draaiboeken aangeboden voor opkomsten waarin de 1,5 meter 

wordt gewaarborgd. Er wordt gewerkt met de spellen die scouting Nederland aanbiedt als 1,5 meter 

spel. 

1,5 meter spellen van scouting Nederland: (kies de juiste speltak en bij locatie: 1,5 meter) 

https://activiteitenbank.scouting.nl/zoek-een-activiteit 

 

Punt 13: Jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 18 jaar houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar 

en de leiding. 

Vooralsnog ziet onze scoutsleiding dit niet zitten en zullen dan ook de opkomsten online voortzetten. 

De explorerbegeleiding bekijkt en bepaalt dit in samenspraak met de jeugdleden, dit zal afhangen van 

de weersomstandigheden (i.v.m. het draaien in de buitenlucht) en uiteraard of de 1,5 meter 

gewaarborgd kan worden. 

 

Punt 14: Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is met 

het oog op het handhaven van de richtlijnen niet wenselijk en praktisch. 

Dit is voor onze groep niet van toepassing, indien dit verandert houden we allemaal 1,5 meter aan. 

https://activiteitenbank.scouting.nl/zoek-een-activiteit
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Punt 15: Er zijn geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van ouder dan 

18 jaar en ouder. 

De stam, 18 jaar en ouder, draait alleen online. 

 

Punt 16: Er is bij het sanitair voldoende handzeep en papieren handdoekjes. 

Er is voldoende handzeep en voldoende tissues aanwezig bij het sanitair. Het bestuur zal zorgdragen 

voor deze voorraad. 

Aan het einde van elke opkomst kijkt de teamleider of er voldoende voorraad aanwezig is voor de 

volgende opkomst. Mocht deze onvoldoende blijken dan stelt de leiding het bestuur direct op de 

hoogte, welke in de gelegenheid is om direct actie te ondernemen. 

 

Punt 17: Voor en na iedere opkomst wordt het sanitair schoongemaakt. 

Er wordt een corvee schema opgesteld voor het schoonmaken van het sanitair, welke inzichtelijk en 

beschikbaar is bij het sanitair en in de leiding-app. 

We maken voor- en achteraf de kranen, deurklinken en drukknop van het toilet schoon met water en 

zeep. Na elke opkomst worden ook de toiletten schoongemaakt. 

Alle kinderen wassen bij binnenkomst hun handen, en proberen te voorkomen dat ze aan hun gezicht 

zitten en niezen in hun elleboog, Indien er niet in de elleboog wordt geniest maar bijvoorbeeld in de 

handen dan worden deze gewassen. 

 

Punt 18: Douchen is niet toegestaan. 

Is niet van toepassing, we hebben geen douche. 

 

Punt 19: Openen en sluiten van de opkomst doe je op 1,5 meter van elkaar (leiding en jeugdleden van 

13-18 jaar). 

De leiding is hiervan op de hoogte. 

 

Punt 20: In het geval er EHBO nodig is, staat zowel de veiligheid van de gewonde als die van de EHBO-

er voorop. 

EHBO; de leiding is op de hoogte van de richtlijnen van het Rode Kruis: 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 

Voor en na een medische handeling (bijv. plakken van een pleister) worden de handen gewassen met 

water en zeep. 

We gaan uit van het feit dat iedereen die tijdens de opkomst aanwezig is, geen symptomen heeft van 

het Covid-19 virus. Voor de veiligheid willen we, indien dit in de toekomst tot de mogelijkheden behoort, 

handschoenen en mondmaskers aanschaffen. Het bestuur zal hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. 

 

Punt 21: Zorg voor communicatie en handhaving van de COVID-19 regels van Scouting Nederland en 

de gemeente. 

Alle gebruikers: (jeugd) leden, leiding, ouders, bestuur, stichtingbestuur en buurtbewoners zijn op de 

hoogte dat we weer gaan draaien. 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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Indien de gebruikers zich niet aan de afgesproken regels houden kan een ieder de ander daarop 

aanspreken, dit kan ook via de Covid-19 coördinator. 

Indien nodig (als mensen zich niet aan de 1,5 meter houden of zich met meer personen binnen begeven) 

wordt het scouting spel stop gezet. 

Alle mensen die niet (tijdens de opkomst tijden) aanwezig hoeven te zijn op het scouting terrein of in 

het clubhuis, zullen zij verzocht worden dit te verlaten. 

Bij onvoldoende respons wordt er contact op genomen met de covid-19 coördinator (a) en/of de 

stadstoezicht, politie (b). 

 

a) Karin Schröder- de Bruin 06-40605876 

b) Meldingen te doen via 14010 of Rotterdam.nl/meldingen 

    Bij NOOD bellen naar 112, anders 0900-8844 

 

Punt 22: Zorg voor een exemplaar van het COVID-19-protocol van je groep en de checklist op het 

clubhuis. 

Deze documenten bevinden zich in de keuken van het clubhuis. De leiding is op de hoogte gebracht van 

de locatie. 
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Contact gegevens  

 
Covid-19 Coördinator: 
Karin Schröder:  06-40608576 
 
Voorzitter van de vereniging: 
Tim van Zuuren:  06-20796176 
 
Voorzitter van de stichting: 
Frank Fondse:   06-25006390 
 
Gemeente Rotterdam: 
14010 of rotterdam.nl/meldingen 
 
Bij NOOD: 
112 
 
Anders: 
0900-8844 
 

 
 
 
Laatste wijziging: 3-5-2020 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

BIJ VRAGEN EN CALAMITEITEN 
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Bijlages 
1. Ondertekende en afgetekende checklist openstellingen 

scoutinggroepen 
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2. Websites 

Scouting Nederland (scouting en het coronavirus 29-4-2020) 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-
29-april   
 

Richtlijnen Rode Kruis 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 
   

Kind/leiding ratio 

https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-
teamleiders-kinderen/file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29-april
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29-april
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file

