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Amstelveen, 5 mei 2020 

 

Beste ouders / verzorgers en beste leden, 

Gelukkig heeft de regering op 21 april de maatregelen in relatie tot het coronavirus aangepast, 

waardoor sportclubs en ook scoutingverenigingen weer voorzichtig mogen starten, als de lokale 

gemeente daar toestemming voor geeft. In reactie daarop heeft Scouting Nederland een protocol 

opgesteld en de gemeente Amstelveen heeft op basis van dat protocol ingestemd met de hervatting 

van de opkomsten voor de leden tot 18 jaar. Inderdaad: onder voorwaarde dat we ons aan de strikte 

richtlijnen van Scouting Nederland houden. Wat deze richtlijnen voor ons betekenen, staat 

uitgeschreven onderaan deze brief. We willen u vragen deze regels goed door te nemen met uw 

kind(eren). Het is namelijk van groot belang voor ieders gezondheid dat we ons aan die regels houden. 

Bovendien lopen we het risico dat we de gemeente haar toestemming alsnog intrekt, als blijkt dat wij 

niet conform de richtlijnen (kunnen) werken. 

Het wordt dus wennen en deels behelpen, maar we zijn erg blij dat we weer kunnen starten met de 

opkomsten en dat doen we vanaf vrijdag 15 en zaterdag 16 mei a.s., met gewijzigde opkomsttijden, 

graag ook daar voor jullie aandacht. 

Ten slotte brengen we nogmaals het verzoek om de contributie voor 2020 te betalen onder de 

aandacht (voor zover u nog niet heeft betaald). In deze onzekere tijden is deze contributie van groot 

belang om de vereniging levend te kunnen houden. Onze uitgaven (zoals het clubhuis, onderhoud en 

voorzieningen) gaan gewoon door, terwijl onze andere belangrijke inkomstenbron, verhuur van het 

clubhuis, momenteel weggevallen is.  

Indien het betalen van de contributie nu, of in 1 keer een probleem oplevert, neemt u dan vooral 

contact op met de penningmeester. We gaan dan kijken naar een gespreide betalingsregeling.  

We hopen op uw begrip en uw steun, maar voor alles hopen we dat al onze leden en hun naasten 

gezond door deze coronacrisis heen komen. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Scouting Hedera, 

Liesbeth Geudeke, voorzitter (info@scoutinghedera.nl) 

Carolien Nieuwenhuis, penningmeester (penningmeester@scoutinghedera.nl) 
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Opkomsten conform de  nieuwe richtlijnen: 

- Er mag maar 1 speltak tegelijk opkomst draaien, dat betekent dat de tijden aangepast moeten 

worden en de opkomsten voor iedere groep anderhalf uur duren: 

o Bevers:  zaterdag 12.30-14.00 uur 

o Shanti’s: zaterdag 10.00-11.30 uur 

o Welpen: zaterdag 15.30-17.00 uur 

o Verkenners: vrijdag 19.00-20.30 uur (en om de week online) 

o Padvindsters: vrijdag 19.00-20.30 uur 

o Explorers: vrijdag 21.00-22.30 uur 

- De activiteiten vinden alleen buiten plaats, het clubhuis blijft dicht (al mag er wel gebruik van de 

wc gemaakt worden (1 persoon tegelijk, daarna handen wassen), maar graag vooraf thuis naar de 

wc gaan). 

- Door de aangepaste tijden zit er voldoende tijd tussen de opkomsten (zoals vereist), zodat er geen 

opstoppingen bij het hek ontstaan, en we de wc’s en deurklinken etc kunnen ontsmetten. 

- De kinderen worden niet eerder dan 10 minuten van te voren gebracht en worden uiterlijk 10 

minuten na afloop van de opkomst opgehaald. 

- De jongeren komen niet eerder dan 10 minuten van te voren naar het clubhuis en vertrekken 

direct na de opkomst. 

- De leiding houdt altijd anderhalve meter afstand, van elkaar en van de kinderen, tenzij een kind 

verbonden moet worden (dan wordt gewerkt met handschoenen aan). Als een kind nog niet zelf 

veters kan strikken, dan graag laarzen of schoenen met klittenband aantrekken.  

- Kinderen tot 11 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

- De jongeren van 11 tot 18 jaar moeten steeds anderhalve meter afstand houden, ook onderling 

en ook bij aankomst en na vertrek (dus ook tijdens het stallen van de fietsen bijvoorbeeld). 

- Ouders moeten bij het brengen en halen zoveel mogelijk in de auto blijven zitten en in ieder geval 

buiten het hek blijven. Ouders houden onderling anderhalve meter afstand van elkaar, van de 

leiding en van de jongeren van 11 tot 18 jaar. 

- We gebruiken de keuken niet. Tijdens de opkomst krijgen de kinderen een pakje drinken en een 

ingepakt koekje. Ouders die daar de voorkeur aan geven, mogen hun kind eigen drinken mee 

geven. 

- Ouders van bevers, welpen en shanti’s krijgen uiterlijk 2 uur van te voren via de mail bericht als 

een opkomst niet doorgaat in verband met het weer.  

- Verkenners/ padvindsters en explorers krijgen zelf uiterlijk 2 uur van te voren via de groepsapp 

bericht als een opkomst niet doorgaat in verband met het weer. 

- Kinderen, jongeren en leiding met verkoudheidsklachten blijven thuis en melden dit aan hun 

leiding. 

- Het staat iedereen uiteraard vrij om zelf te bepalen of je weer mee kan en wil doen. Wie niet mee 

kan en/of wil doen, wordt verzocht dit door te geven aan de eigen leiding. 

- Zodra we enige ervaring met deze nieuwe manier van werken hebben, zijn vriendjes/ 

vriendinnetjes van harte welkom. De speltakleiding zal dit aan de kinderen doorgeven. 

Voor de leden van 18 jaar en ouder (Rovers en plusscouts) zijn opkomsten nog niet toegestaan. Voor 

hen blijven we aangewezen op online bijeenkomsten, die de leiding zal blijven aanbieden. 

Over het wel of niet doorgaan van de zomerkampen volgt uiterlijk 1 juni een besluit van Scouting 

Nederland. Daarna zullen wij de ouders en de leden hier uiteraard zo snel mogelijk over informeren. 
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