JUNI 2020
HOERA, we kunnen onze maatregelen met betrekking tot het coronavirus versoepelen! Per 13 juni
kunnen wij als scouts weer een beetje meer richting ons 'oude, vertrouwde' Scoutingspel. Zo kunnen
jeugdleden t/m 18 jaar weer binnen spelen, met een max. van 30 leden in het gebouw excl. leiding.
Waterscouts kunnen met meer leden in een vlet en onderhoud wordt ook makkelijker. We hebben
alle belangrijke punten op een rijtje gezet:
-

Alle opkomsten gaan weer volgens onze reguliere tijden plaatsvinden
Leden t/m 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden
Bevers, welpen en dolfijnen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van de leiding
Zeeverkenners en Wilde Vaart houden wel 1,5 meter afstand tot hun leiding
Bij slecht weer mogen opkomsten weer binnen plaatsvinden met een maximum van 30 leden
excl. leiding
De zeeverkenners en wilde vaart mogen weer gaan varen, leiding blijft op 1,5 meter afstand
aan boord.

Verder blijven een aantal maatregelen die we al hadden nog steeds geldig:
- Na elke opkomst, worden de deurklinken en gebruikt spelmateriaal gedesinfecteerd
- Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar het pand. Als leden gebracht worden blijven
ouders bij de fiets of de auto. We vragen ouders buiten het hek te blijven.
- Breng uw kind niet te vroeg of te laat en haal uw kind niet te laat op. Leden worden
gestimuleerd om meteen na de opkomst naar huis te gaan
- Kinderen wassen thuis hun handen. Bij aankomst op het terrein worden handen
gedesinfecteerd.
- Zorg dat uw kind thuis naar het toilet is geweest, het sanitair op het pand houden we zoveel
mogelijk gesloten
- Is uw kind verkouden, komt hij niet naar de opkomst
- Heeft er iemand thuis koorts klachten, komt uw kind ook niet naar de opkomst.
De opkomsttijden worden weer zoals de altijd waren, dus:

Bevers/welpen
Dolfijnen
Zeeverkenners:
Wilde vaart

13:30 – 16:00 uur
13:30 – 16:00 uur
9:30 – 12:00 uur
9:30 – 12:00 uur
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Hieronder een overzicht waarin duidelijk beschreven staat hoe we vanaf 13 juni met de
afstandsbeperkingen omgaan binnen de vereniging:
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