
 

 

Poeldijk, 29 augustus 2020 

 

 

Beste leden en ouders/verzorgers, 

 

Het nieuwe scoutingseizoen gaat bijna van start! Iedereen is druk bezig (geweest) met de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Via deze brief willen wij jullie over een aantal zaken 

informeren. Scouting Poeldijk hanteert een aantal maatregelen vanwege het Coronavirus. Er zijn een 

aantal regels waar we rekening mee moeten houden, die door de overheid, veiligheidsregio Den 

Haag, de gemeente Westland en Scouting Nederland zijn opgesteld. Wij vragen jullie dan ook om 

deze brief goed door te lezen en onderstaande regels in acht te nemen, zodat wij met zijn allen op 

een verantwoorde manier aan het nieuwe scoutingseizoen kunnen beginnen. 

 

Een belangrijke richtlijn is dat opkomsten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden, om alle leden 

zoveel mogelijk ruimte te geven op het buiten terrein en in het gebouw bij slecht weer, zijn de 

draaitijden voor Bevers, kleine welpen en Grote Welpen veranderd overige groepen zijn ongewijzigd: 

Donderdagavond: Explorers  19.00-21.00 

   Pivo’s   1ste donderdag van de maand, 19.30-21.30 

Vrijdagavond:  Scouts   19.30-21.30 

   Landrovers  20.00-22.00 

Zaterdag:  Bevers   13.00-14.45 

   Kleine welpen  13.00-14.45 

   Grote welpen  15.15-17.00 

 

Tussen de opkomsten van de zaterdaggroepen zit 30 minuten, dit is om de leiding na de opkomst 

voldoende tijd heeft om de toiletten schoon te maken en er niet te veel personen tijdens de wisseling 

van opkomst op en rond het scouting terrein aanwezig zijn. 

 

Overige regels voor leden en ouders/verzorgers: 

- Elke opkomst word er bij de poort een gezondheidscheck gedaan. Tevens worden per opkomst in 

een logboek, per groep bij gehouden wie er aanwezig is tijdens de opkomst i.v.m. met eventuele 

bron- en contactonderzoek van de GGD 

- De opkomsten zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Bij slecht weer zullen de opkomsten 

binnen plaats vinden. Bij activiteiten binnen staan ramen en deuren open en staat de 

mechanische ventilatie op de hoogste stand voor de ventilatie. 

- 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 jullie om niet te blijven 

staan 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. Is uw kind nieuw bij Scouting Poeldijk en 

zou u als ouder/verzorger graag een kijkje op het terrein of in het gebouw willen nemen. Neem 

dan contact op met de leiding van de groep van uw kind. Zij maken graag een afspraak om u 

rond te leiden. 

- Jeugdleden tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomsten 

- Leiding hoeft bij bevers en welpen geen afstand te houden tot de kinderen. 

- Vanaf 18 jaar hoeven leden geen afstand te houden bij sport-, spel-, en bewegingsactiviteiten Bij 

overige activiteiten houden zij 1,5m afstand tot elkaar.  

Scouting Poeldijk          

Clubgebouw de Schakel  Postadres    Voorzitter:  Désirée Crans- Buné 

Arckelweg 5     Hofje van Maat 14    Secretaris: vacant 

Poeldijk (geen postadres)   Poeldijk     Penningmeester: Carola Mol 

Internet: www.scoutingpoeldijk.nl  

http://www.scoutingpoeldijk.nl/


 

- Positief getest? Kom niet naar Scouting Poeldijk.  
- Als een lid zelf of iemand uit zijn/haar gezin ziek en/of verkouden is, dan mag hij/zij niet deelnemen 

aan de opkomst. Dit om eventuele verdere verspreiding van het virus via Scouting Poeldijk te 

voorkomen. 

- Op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies. Kom je 2 weken niet naar 

Scouting Poeldijk. Óok als je negatief getest bent. 

- Als kinderen en/of leiding het vanwege alle maatregelen niet zien zitten om naar de 

scoutingopkomsten te komen, dan zullen wij dit respecteren.  

 

Onderhoudsdag 26 september 2020 

Op 26 september a.s. houden wij onze jaarlijkse onderhoudsdag om het terrein en in het gebouw in 

goede staat te houden, zodat leden met veel plezier en veilig deel kunnen nemen aan 

scoutingactiviteiten. De klussen die gedaan moeten worden, kunt u denken aan snoeien van de 

beplanting, herstelwerkzaamheden en schoonmaken binnen het gebouw. Veel handen maken licht 

werk, komt u ons helpen?  

 

De onderhoudsdag start om 8.30u en rond 12u klaar zijn. De koffie en wat lekkers staat voor u klaar. U 

kunt zich aanmelden bij Gerard van de Elst 06-52 16 16 44 

 

Wij blijven letten op alle corona regels en maatregelen, mocht er onverwacht aanscherpingen zijn op 

maatregelen dan berichten bij dat aan iedereen. Het nieuwe seizoen staat te beginnen en daarbij 

hoort de contributie, deze is vastgesteld voor het scouting seizoen 2020-2021 op 110 euro. 

 

Wij wensen iedereen een goed scouting seizoen toe. Wij hopen jullie via deze weg voldoende 

geïnformeerd te hebben. Mochten toch nog vragen zijn over het beleid van Scouting Poeldijk, 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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