
Richtlijnen voor JongNL-afdelingen versie 29 mei 2020
in tijden van corona vanaf 1 juni. 

Algemene richtlijnen

1 Vermijd drukte. 

2 Bij (lichte) klachten (regels RIVM) thuisblijven.

3 Leiding dient onderling afstand van 1,5 meter houden.

4 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te

houden van elkaar, de leiding, binnen en buiten.

5 Kinderen vanaf 13 jaar hoeven buiten onderling geen afstand te 

houden, maar wel tot de leiding. Binnen moeten kinderen vanaf 13 jaar 

onderling wél afstand houden en ook tot de leiding.

6 Groepsbijeenkomsten dienen zoveel mogelijk buiten plaats te vinden. 

7 Groepbijeenkomsten mogen ook binnen plaatsvinden. Dat kan tot

maximaal 30 kinderen exclusief de leiding. Een checkgesprek, bij 

aankomst van de groepsbijeenkomst, met kind of ouder/verzorger is

noodzakelijk. In het checkgesprek vraag je of er klachten zijn. 

Bij (minimale) klachten naar huis gaan. Maak een afvinklijst zodat je

weet met wie je het checkgesprek gehad hebt en wat de uitkomst

daarvan is. 

8 Binnenruimte goed ventileren door deuren en ramen open te zetten

en als dat aanwezig is ventilatiesysteem op de hoogste stand.

9 Geen overnachtingen, geen grote activiteiten. Vermijd drukte.

10 Splits grote groepen, deel het terrein op en zorg dat aankomst- en 

vertrektijden verdeeld zijn. Op deze manier voorkom je drukte.

11 Zorg dat de kinderen thuis naar het toilet geweest zijn. Douchen in de

blokhut mag niet. Voorkom drukte in de toiletruimte.

12 Zorg voor voldoende handzeep en papieren handdoekjes.

13 Na elke groepsbijeenkomst alles grondig schoonmaken.

JongNL Limburg is bereikbaar op 0475 52 00 20 en info@jongnl.nl

Richtlijnen voor de leiding

1 Leiding en andere vrijwilligers houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

2 Groepdraaien met minimaal 2 leiding. Bij gemeentelijke richtlijn 1 leider

op 10 kinderen de groep splitsen. Elke leider begeleidt dan 5 kinderen.

3 Voorbereiding en evaluatie mag binnen met maximaal 30 personen en

1,5 meter afstand houden. Als het kan liever buiten.

4 Informeer ouders en kinderen over afspraken rondom het ‘nieuwe’

groepdraaien.

5 Vermijd activiteiten met fysiek contact.

Communiceren naar kinderen en ouders/verzorgers

1 Kinderen komen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de groep.

2 Respecteer kinderen en leiding die niet kunnen of willen meedoen aan

activiteiten. 

3 Als ouders kinderen brengen, blijven ze bij de fiets of in de auto.

4 Niet te vroeg kinderen ophalen en daarbij zoveel mogelijk afstand

houden. Geen samenscholing.

De zomerkampen

1 We werken samen met andere jeugdorganisatie aan een gezamenlijk

protocol voor de zomerkampen. In de week van 8-12 juni wordt beslo-

ten of de zomerkampen door kunnen gaan.

2 Als de kampen door kunnen gaan, ga dan uit van kleine kampen.

3 Vragen over verhuur van gebouwen van onze afdelingen hebben we,

samen met Scouting Nederland, neergelegd bij de overheid. Ook hier

zal in de week van 8-12 juni meer over bekend zijn.

Kijk voor hygiënemaatregelen op het affiche van 21 mei 2020

De nieuwe coronamaatregelen geven JongNL-afdelingen de kans om, met aangepaste richtlijnen, groep te draaien met een gevarieerd programma.

De beide veiligheidsregio’s hebben ons schriftelijk bevestigd dat afdelingen van JongNL vallen onder de sportclausule. Gemeentes geven uitvoering

aan de nieuwe coronamaatregelen en bepalen de richtlijnen. Neem voordat je start contact op met je gemeente. Er zijn gemeentes die vragen een

protocol ter goedkeuring voor te leggen. Alle huidige maatregelen kunnen alleen als het coronavirus onder controle blijft. We passen de richtlijnen, als

daar aanleiding toe is, aan. Dit is de versie van 29 mei 2020. Kijk op jongnl.nl of er nog nieuwe versies zijn.


