Poeldijk, 2 mei 2020
Beste leden en ouders/verzorgers,
We hebben er even op moeten wachten, maar dit weekend hebben wij goed bericht van de
gemeente gehad: vanaf komende maandag 4 mei mogen wij weer beginnen met onze
scoutingactiviteiten voor onze leden tot 18 jaar! Onze leden van 18 jaar en ouder zullen helaas nog tot
nader order online opkomsten moeten blijven houden. Een uitzondering op deze regel zijn onze 18jarige leden van de Explorers, die wel deel mogen nemen aan de fysieke opkomsten.
Onze scoutingactiviteiten zullen er echter wel anders uitzien dan dat we voorheen gewend waren. We
moeten namelijk rekening houden met verschillende regels die door de overheid, veiligheidsregio Den
Haag, de gemeente en Scouting Nederland zijn opgesteld. Via deze brief willen wij jullie hierover
informeren. Wij vragen jullie dan ook om deze brief goed door te lezen en onderstaande regels in acht
te nemen, zodat wij met z’n allen op een verantwoorde manier onze scoutingopkomsten kunnen
voortzetten!
Eén van de belangrijkste regels is dat er maar één scoutinggroep tegelijk aanwezig mag zijn op ons
scoutingterrein. Dit betekent dat we moeten schuiven in de tijden van de opkomsten van sommige
van onze scoutinggroepen. Hieronder een overzicht van de groepen die opkomsten mogen hebben
en hun (aangepaste) opkomsttijden:
Donderdagavond: 19:00-21:00u Explorers
Vrijdagavond:
19:30-21:30u Scouts
Zaterdag:
10:00-11:30u Kleine Welpen
12:30-14:00u Bevers
15:00-16:30u Grote Welpen
Zoals jullie kunnen zien, hebben wij de zaterdaggroepen verspreid over de dag en zal er per groep
een opkomst van 1,5 uur zijn. Dit is om ervoor te zorgen dat de leiding na de opkomst voldoende tijd
heeft om de toiletten schoon te maken en het terrein te verlaten voordat de volgende groep het
terrein op komt. De Scouts en Explorers zullen op hun gebruikelijke tijd opkomst hebben.
Helaas is bovenstaande niet het enige dat verandert aan onze opkomsten. Van de gemeente en
Scouting Nederland hebben wij meerdere regels gekregen waar wij ons als vereniging aan moeten
houden. De belangrijkste regels voor alle ouders/verzorgers en kinderen hebben wij hieronder voor
jullie opgesomd:
- De opkomsten mogen alleen buiten plaatsvinden. Bij slecht weer zullen de fysieke opkomsten dus
niet door kunnen gaan. De leiding van de groep maakt hierin de beslissing en zal de leden hierover
informeren. Zij kunnen eventueel besluiten tot een online opkomst.
- Opkomsten mogen alleen plaatsvinden op ons eigen terrein. Tijdens de opkomsten mag de groep
het scoutingterrein niet verlaten, ook niet voor bijvoorbeeld een speurtocht.
- Kinderen mogen het scoutinggebouw alleen in om gebruik te maken van het toilet, waarbij één
kind of leiding tegelijk naar binnen mag.
- Er mogen geen ouders/verzorgers op het scoutingterrein komen. Zij kunnen hun kind(eren)
brengen en ophalen bij het hek van het scoutingterrein. Ook vragen wij hen om niet te blijven
hangen en zo snel mogelijk naar huis te gaan. Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de
opkomst komen waar de ouders dat verantwoord vinden.
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Voor de zaterdaggroepen geldt dat de kinderen geen afstand van elkaar hoeven te houden,
maar is het de bedoeling dat er tussen kind en leiding wel 1,5 meter afstand gehouden wordt.
Voor de Scouts en Explorers geldt dat zij wel 1,5 meter afstand van elkaar (en van de leiding)
moeten houden tijdens de opkomst.
Leden moeten hun eigen drinken (met naam erop) meenemen. Wij mogen tijdens de opkomst
helaas geen eten en drinken uitdelen, maar zullen wel een gezamenlijk drinkmoment inlassen om
iedereen de gelegenheid te geven zijn/haar eigen drinken op te drinken. Daarnaast vragen wij de
leden om geen eten of snoep mee te nemen, want dit mag tijdens de opkomst niet opgegeten
worden. Er mag namelijk geen eet en kookactiviteiten plaats vinden.
Alle leden en leiding dienen naar het toilet te zijn geweest en hun handen te hebben gewassen,
voordat ze naar de opkomst komen.
Als een lid zelf of iemand uit zijn/haar gezin ziek en/of verkouden is, dan mag hij/zij niet deelnemen
aan een fysieke opkomst. Dit om eventuele verdere verspreiding van het virus via Scouting Poeldijk
te voorkomen.
Als kinderen en/of leiding het vanwege alle maatregelen niet zien zitten om naar de
scoutingopkomsten te komen, dan zullen wij dit allemaal respecteren.

Naast deze regels zijn er ook een aantal regels die voor onze leiding van belang zijn. Wij vinden het
belangrijk dat we open zijn naar onze leden en willen deze regels via deze weg dan ook graag met
jullie delen:
- De opkomsten zullen verzorgd worden door zo min mogelijk leiding, om zo de kans op besmetting
te verkleinen. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met wat verantwoord is, om zo de
veiligheid van de leden te waarborgen.
- De leiding moet onderling 1,5 meter afstand houden.
- De leiding dient 1,5 meter afstand van de jeugdleden te houden.
- Mochten er voor de opkomst spullen uit het gebouw nodig zijn, dan mag de leiding deze spullen
pakken en mee naar buiten nemen. Naast dit en het toiletgebruik (zoals hierboven beschreven)
mag het gebouw voor geen enkele andere reden tijdens een opkomst betreden worden.
- Na de opkomst dienen de toiletten schoongemaakt te worden, waarna de leiding het terrein zo
snel mogelijk dient te verlaten. Er mag geen nazit plaatsvinden.
- Er mogen geen statische activiteiten plaatsvinden tijdens de opkomsten. Dit betekent dat er alleen
activiteiten georganiseerd mogen worden waarbij de leden in beweging zijn. Zo mag er
bijvoorbeeld geen kampvuur gemaakt worden. Daarnaast mogen er geen contactspellen
gedaan worden, denk hierbij aan een spel zoals ‘Bulldog’. Deze regel geldt ook voor de jongere
groepen.
- Er mogen tot nader order geen overnachtingen door onze scoutinggroepen worden
georganiseerd.
- Ook voor onze leiding geldt dat ze thuis moeten blijven, indien ze zelf ziek en/of verkouden zijn of
als iemand uit hun gezin ziek en/of verkouden is.
Wij weten dat dit veel regels zijn en dat dit veel van onze leden, ouders/verzorgers en leiding vraagt,
maar wij hopen ten zeerste dat iedereen zijn/haar uiterste best zal doen om deze regels na te leven.
Aan alle ouders/verzorgers willen wij vragen om bovenstaande regels met de kinderen te bespreken,
zodat ook zij hier van weten. Op deze manier hopen we met z’n allen te kunnen genieten van onze
scoutingactiviteiten, waarbij we de door de gemeente en Scouting Nederland opgestelde regels
naleven en bovendien rekening houden met ieders gezondheid.
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Kamp en Duinrell/Drievliet
Recent hebben jullie een brief ontvangen met meer informatie over ons jaarlijkse zomerkamp, waarin
onder andere vermeld staat dat wij jullie hierover begin juni pas meer informatie kunnen verschaffen.
Voor onze jaarlijkse dag uit naar Duinrell of Drievliet geldt helaas ook dat wij jullie pas vanaf begin juni
hier meer duidelijkheid over kunnen geven.
Wij zijn blij dat wij jullie hebben mogen berichten dat we onze fysieke scoutingopkomsten weer
gedeeltelijk mogen hervatten, al is het nog onder bepaalde voorwaarden. Wij hopen jullie via deze
weg voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie toch nog vragen hebben over het beleid van
Scouting Poeldijk met betrekking tot het coronavirus, dan vernemen wij dit graag via de e-mail:
bestuur@scoutingpoeldijk.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Scouting Poeldijk,
Désirée Crans-Buné
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