
Richtlijnen in tijden van corona
groepsbijeenkomst • activiteiten • weekendkampen • cursussen

update geldig vanaf 18 februari 2022

Algemene regels van 18 t/m 24 februari 2022

1. Fysieke binnen- en buitenbijeenkomsten voor jeugd- en kaderleden

mogen zonder beperkingen (geen mondkapjes, afstand houden is niet

langer verplicht, geen eindtijd)

2. Vrijwilligersbijeenkomsten en vergaderingen mogen 

zonder beperkingen plaatsvinden.

3. Groepsbijeenkomsten mogen overal plaatsvinden.

4. Ouders en externen zijn welkom om aan groepsbijeenkomsten 

deel te nemen. 

5. Groepen mengen of afdelingsactiviteiten mogen weer. 

6. Klussen in en rondom de blokhut kan zonder beperkingen.

7. Als je in afwachting bent van de uitslag van een coronatest blijf je thuis.

8. In quarantaine? Blijf dan thuis.

9. Positief getest? Blijf thuis en ga niet naar JongNL. Volg aanwijzingen

van de GGD. 

10. Uit isolatie? Je mag weer naar JongNL.

12. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.

13. Klachten en negatief getest (zelftest of bij GGD)? Je mag naar JongNL.

QR Code - Corona Toegangsbewijs (CTB) t/m 24 februari 

1. Jeugdleden tot en met 17 jaar, vrijwilligers of externen (aan het werk 

voor de afdeling) hoeven geen CTB te laten zien. 

2. Leden van 18 jaar of ouder laten een CTB-scannen bij deelname aan 

binnen activiteiten, bij overnachtingen en kampen. Bij enkel buiten-

activiteiten geldt het CTB-scannen niet.

3. Ouders die binnen deelnemen aan groepsbijeenkomsten of 

komen kijken, laten hun CTB scannen 

4. Bij districts- of provinciale activiteiten, workshops en cursussen moet

een CTB vanaf 18 jaar getoond worden. (Mondkapjes en afstand houden

is niet verplicht. Er is geen eindtijd voor een activiteit.)

Weekendkampen, cursussen, workshops en grote activiteiten 

1. Weekend)kampen en overnachtingen zijn mogelijk. De CTB-regels zijn

voor kampen hetzelfde als bij groepsbijeenkomsten.

2. Districts- of provinciale activiteiten zijn mogelijk.  

3. Bij bijeenkomsten binnen, met méér dan 500 personen, zijn naast het

CTB scannen, een mondkapje bij verplaatsen en een vaste zitplaats 

verplicht. 

Vanaf 25 februari 2022 vervallen alle maatregelen

Basisadviezen vanaf 25 februari 2022

1. Was vaak je handen

2. Houd, als het kan, 1,5 meter afstand.

3. Zorg voor voldoende frisse lucht.

4. Draag een mondkapje als het druk is. 

5. Klachten? Blijf thuis en doe direct een test (ook als je gevaccineerd bent).

Hygiëne blijft belangrijk

1. Sanitair in de blokhut voor elke (groeps-) bijeenkomst grondig schoonmaken.

2. Ventileer binnenruimtes (voor, tijdens en na bijeenkomsten) door ramen

en deuren open te zetten.

3. Was vaak de handen (zorg voor handzeep en papieren handdoekjes).

4. Positief getest? Blijf (minstens 5 dagen) thuis totdat je 24 uur 

klachtenvrij bent.

5. Heb je klachten maar ben je negatief getest bij de GGD of met een

thuistest dan mag je naar JongNL.

QR Code - Corona Toegangsbewijs (CTB)  vanaf 25 februari

1. Het CTB vervalt 

2. Bij bijeenkomsten binnen met meer dan 500 personen geldt 1G. Dat wil

zeggen dat iedereen een negatieve test moet overleggen om toegang

te krijgen (alle andere maatregelen vervallen). 

Het kampprotocol SAMENOPKAMP.NL

1. Vanaf 25 februari 2022 vervallen bijna alle coronamaatregelen. 

Het is mogelijk kampen te organiseren. Volg de basisadviezen van de

Rijksoverheid omtrent hygiëne en het testen bij klachten. 

Het kampprotocol, te vinden op samenopkamp.nl, is niet meer van

toepassing. 

Een compliment voor alle geduld en doorzettingsvermogen in
de afgelopen twee jaar.

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. 
Ondanks dat blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. 

We zijn beter bestand tegen het virus, door vaccinaties. boosterprikkenen de opgebouwde immuniteit.

Nederland gaat weer open. 
Vanaf 25 februari vervallen (bijna) alle maatregelen zoals we die nu al bijna twee jaar kennen. 

Daar zijn we, samen met jullie, natuurlijk heel blij mee.
Maar toch; Blijf je gezonde verstand gebruiken en houd je zoveel mogelijk aan de basisadviezen. 

We hopen jullie snel weer fysiek te zien op een van de JongNL-Limburg activiteiten of bij een afdelingsbezoek.
We gaan een mooie lente en zomer tegemoet!


