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De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ons de ruimte om het 

Scoutingspel weer fysiek te gaan spelen. Om dat mogelijk te maken zijn 

aangepaste richtlijnen nodig. Daarvoor is dit coronaprotocol opgesteld.   

 

Onze groep volgt met dit protocol het advies van Scouting Nederland. Daarbij zijn de 

richtlijnen van de gemeente Enschede en de Veiligheidsregio Twente leidend. 

 

Voorop staat dat deelname aan activiteiten een keuze is die iedereen zelf maakt. Wij 

respecteren dat een (jeugd)lid of leider niet aan Scoutingactiviteiten kan of wil meedoen. 

Ook verplicht dit protocol onze vrijwilligers niet om de activiteiten van hun speltak weer op 

te starten. De uitzonderlijke omstandigheden maken dat van een verplichting geen sprake 

kan zijn. Wij vragen iedereen begrip daarvoor.  

 

 

 

De belangrijkste spelregels om weer veilig naar Scouting te kunnen gaan 

 

• Blijf thuis als je zelf (milde) verkoudheidsklachten hebt, benauwd of grieperig bent 

en/of als bij jou thuis iemand koorts- of benauwdheidsklachten heeft.  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Let goed op de opkomsttijden. Check ze ook nog eens op het laatste moment! 

• Ga thuis naar het toilet. Het clubgebouw gebruiken we alleen als het echt nodig is.  

• Kom - als je kunt - alleen naar het clubgebouw. Als het kan lopend of op de fiets. 

• Ouders mogen het terrein niet betreden. Als leden gebracht worden blijven ouders 

bij de fiets of in de auto. Ouders blijven niet kijken bij het openen of de activiteiten. 

• Kom alleen op het terrein als je zelf opkomst hebt.  

• Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de opkomst aanwezig 

bent. 

• Wacht bij aankomst bij de poort tot je wordt opgehaald.  

• Luister goed naar de aanwijzingen van leiding en bestuur. 

• Bevers, welpen, scouts en rsa tot en met 17 jaar houden 1,5 meter afstand van de 

(bege)leiding. Alleen tijdens sport- en beweegactiviteiten hoeft dit niet. Onderling 

geldt geen beperking. 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd 1,5 meter afstand van iedereen. Alleen 

tijdens sport- en beweegactiviteiten hoeft dit niet. 

• Kom in uniform. Je kunt je op de groep niet omkleden. Laat je pet thuis. 

• Was je handen goed voor en na de opkomst en als je weer thuis bent. 

• Neem je eigen drinken mee. Er zijn geen bekers. Een drinkfles vul je thuis. 

• Ga na de opkomst direct naar huis. Blijf ook niet hangen in de omgeving van ons 

terrein. 

 

 

 

Het Enschedese protocol en het advies van Scouting Nederland 

Dit protocol volgt het advies van Scouting Nederland. De richtlijnen van de Veiligheidsregio 

Twente en de gemeente Enschede zijn daarbij leidend. Dit betekent dat wij de regels van de 

veiligheidsregio en gemeente volgen als deze ergens afwijken van het advies van Scouting 

Nederland. Ons protocol kan op onderdelen dus strenger zijn dan dat advies. 

 

Ons protocol volgt de actuele noodverordening van de Veiligheidsregio Twente (versie 21-

08). De gemeente Enschede volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en het landelijk 

sportprotocol. Bij het opstellen van ons protocol is daarom gekeken naar het Protocol 

verantwoord sporten van NOC*NSF (versie 14-08). 

 

 

 

Coronaprotocol 
versie 3 - vanaf 28 augustus 2020 

https://vrtwente.nl/media/351739/noodverordening-11-covid-19-vrt-20200821.pdf
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Plan van aanpak 

Enschedese verenigingen die weer sport- en beweegactiviteiten willen organiseren moeten 

een plan van aanpak opstellen. In dat plan staat hoe de vereniging de regels wil vormgeven 

om veilig en verantwoord met de jeugd te sporten volgens de RIVM-richtlijnen. Op die 

manier helpen verenigingen en de gemeente elkaar de regels na te leven. 

 

De eerste versie van het plan van aanpak is met dit protocol (versie 2, vanaf 1-6) ingediend 

bij de gemeente. Het indienen van wijzigingen is niet meer nodig. De geldende regels 

moeten natuurlijk wel worden nageleefd. Het protocol wordt aangepast als de richtlijnen 

wijzigen. 

 

 

 

Aandachtspunten voor (bege)leiding 

 

➢ Zorg dat je op de hoogte bent van al deze punten en handel ernaar.  

➢ Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand en geef altijd het goede voorbeeld! 

 

 

 

Veiligheid 

 

• Deelname aan activiteiten is een keuze die iedereen zelf maakt. Wij respecteren dat 

een (jeugd)lid of leider niet aan Scoutingactiviteiten kan of wil meedoen. 

 

• Neem je verantwoordelijkheid en volg de overheidsrichtlijnen. 

 

• Iedereen die een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft blijft thuis:  

➢ neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van 

reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.  

Ga direct naar huis (of laat een kind direct ophalen) als deze klachten tijdens de 

opkomst ontstaan. 

Ben je na klachten negatief getest? Dan ben je weer welkom bij Scouting. Houd je 

aan de richtlijnen. 

 

• Iedereen waarvan een huisgenoot de volgende klachten heeft blijft thuis: 

➢ koorts en/of benauwdheidsklachten.  

Je mag weer meedoen als de huisgenoot negatief is getest op corona. 

 

• Ben jij of een huisgenoot positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19)? Dan 

blijf je thuis en volg je de aanwijzingen van de GGD. Pas als je weer helemaal beter 

bent kun je weer naar Scouting.  

 

• Ben je op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Dan ga je 

10 dagen in quarantaine en kom je niet naar Scouting. Oók niet als je op het 

vliegveld getest bent.  

 

• Informeer ouders/verzorgers over de afspraken zodat zij de spelregels met hun 

kind(eren) kunnen bespreken. Informeer scouts, rsa en stamleden (ook) persoonlijk. 

 

• Bij de poort van het terrein wordt een poster met de belangrijkste veiligheids-en 

hygiëneregels opgehangen. Deze regels worden voor aanvang van een activiteit met 

de deelnemers besproken.  

 

• Help iedereen om zich aan de regels te houden en spreek er direct op aan wanneer 

dat niet gebeurt.  
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• Ga na of je kinderen in je speltak hebt met bijzonderheden die extra aandacht 

vragen. Denk aan bijvoorbeeld medicatie. Hoe ga je hiermee om als er tijdens de 

opkomst iets moet gebeuren? Vanaf de scoutsleeftijd moet de (bege)leiding de 

afstand van 1,5 meter in acht nemen. Als dat niet kan is deelname aan activiteiten 

niet mogelijk. 

 

• Moet je EHBO verlenen? Volg dan de richtlijnen van het Rode Kruis: 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 

 

• Iedereen kan bij klachten getest worden op coronabesmetting. Bel hiervoor 0800-

1202 of maak online een afspraak. Het heeft het alleen zin om te testen bij klachten, 

zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur. 

 

• Er worden 4 coronacoördinatoren aangewezen. Zij dragen er zorg voor dat het 

protocol wordt nageleefd en zorgen voor de coördinatie tussen speltakken op 

opkomstdagen. Eén van de coronacoördinatoren is tevens als coronacontactpersoon 

het aanspreekpunt voor de gemeente. 

De gegevens (naam, e-mail en mobiel nummer) van de coronacontactpersoon zijn 

via het ingediende Plan van aanpak bij de gemeente bekend. Eén van de 4 

coördinatoren is altijd aanwezig op het moment dat er opkomst is.  

 

• Ouders/verzorgers zijn tijdens de opkomst altijd mobiel bereikbaar voor 

noodgevallen.  

 

Extra aandachtspunt veiligheid  

 

➢ Zorg dat de EHBO koffer tijdens de activiteiten goed bereikbaar is. 

 

 

 

Hygiëne 

 

• Voor iedereen geldt: hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

Raak je gezicht zo min mogelijk aan en schud geen handen. 

 

• Zorg dat iedereen voor de opkomst thuis al naar het toilet is geweest. Zo wordt er zo 

min mogelijk gebruik gemaakt van het sanitair. 

 

• We gebruiken het toilet alleen als dat echt nodig is.  

 

• Er mag maximaal 1 persoon tegelijkertijd in de sanitair ruimte zijn (toilet en portaal).  

 

• Was je handen met water en zeep vóór en na de opkomst.  

Volg de instructieposter handen wassen. 

 

• Zorg bij het sanitair voor voldoende handzeep om handen te kunnen wassen en voor 

papieren handdoekjes. Zorg ook voor een prullenbak voor de handdoekjes. 

 

• Voor én na de opkomst van iedere speltak worden toiletten en wasbakken grondig 

schoongemaakt, tenzij zeker is dat deze niet gebruikt zijn. Om dit te kunnen 

controleren zijn de toiletruimtes standaard afgesloten. 

 

• Douchen is niet toegestaan. 

 

• Beperk zoveel mogelijk het gebruik van materialen en meubilair. Alles wat gebruikt 

wordt moet voor én na elk gebruik worden schoongemaakt.  

  

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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Extra aandachtspunten hygiëne  

 

➢ Er moeten altijd voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 

schoonmaakmaterialen aanwezig zijn, zoals water, handzeep, papieren 

handdoekjes, reinigingsmiddelen, reinigingsdoekjes, handschoenen en 

mondkapjes. Is iets bijna op? Meld het dan bij een coronacoördinator. 

 

➢ Doe een afvalzak in de prullenbakken (1 in het sanitair en 1 op het terrein) en 

zorg dat deze na elke opkomst worden geleegd. Sluit de afvalzak en gooi deze 

in de afvalcontainer. Voorkom afval zoveel mogelijk.  

 

➢ Als het door omstandigheden noodzakelijk is om het clubgebouw te gebruiken 

voor activiteiten, wordt de binnenruimte geventileerd door alle deuren en 

ramen van de gebruikte ruimtes en de hal open te zetten. 

 

 

 

Vervoer, aankomst en vertrek 

 

• Leiding komt alleen naar het clubgebouw. Liefst lopend of op de fiets. Parkeer niet bij 

het clubgebouw (behalve 1 auto voor noodgevallen), maar op één van de 

parkeerplaatsen in de omgeving. Vermijd gebruik van het OV.  

 

• Leden komen bij voorkeur (als dat kan) alleen naar het clubgebouw. Liefst lopend of 

op de fiets. Vermijd gebruik van het OV.  

 

• Als leden gebracht worden blijven ouders bij de fiets of in de auto. Je reist alleen met 

je eigen kind(eren).  

 

• Je komt alleen naar/op het terrein als je zelf opkomst hebt. 

 

• Direct voor de poort wordt een strook afgezet waar de leden zelf aan kunnen komen 

of door de ouders afgezet kunnen worden. Dat gebeurt zoveel mogelijk in volgorde 

van aankomst. 

De open ruimte tussen de bomen schuin tegenover de poort wordt gebruikt als 

wachtruimte voor lopers en fietsers. Zij houden altijd 1,5 meter afstand aan tot 

anderen in de wachtrij. Kinderen in de auto blijven zitten tot ze bij de afzetstrook 

zijn. Ouders rijden na het afzetten direct door.  

 

• Voordat een lid het terrein betreedt is een checkgesprekje (‘Zijn er klachten?’) met 

het (jeugd)lid zelf of de ouder noodzakelijk. 

 

• Leden en leiding die zelf op de fiets komen zetten hun fiets in de fietsenstalling 

achter het gebouw. Zij houden hun fietsensleutel bij zich of zetten de fiets niet op 

slot (we zijn namelijk toch de hele tijd buiten bij het gebouw). 

 

• Wacht bij de poort tot je door de leiding wordt opgehaald. 

 

• Ouders betreden het terrein niet. Zij blijven ook niet vanaf de weg kijken bij het 

openen of tijdens de activiteiten.  

Een uitzondering is mogelijk -mits op uitnodiging!- bij bijzondere gelegenheden, 

zoals een installatie. Aanmelding vooraf is dan verplicht, evenals een 

gezondheidscheck vooraf. Genodigden houden altijd 1,5 meter afstand van iedereen 

(behalve gezinsleden) en blijven op een daarvoor aangewezen, duidelijk 

gemarkeerde plek. 
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• Leiding en vrijwilligers (coronacoördinator) komen niet eerder naar het clubgebouw 

dan strikt noodzakelijk is om de opkomst voor te bereiden. Houd niet alleen rekening 

met het voorbereiden van de activiteiten, maar ook met schoonmaken en het 

plaatsen van corona-voorzieningen (informatiemateriaal, belijning bij de poort e.d.).  

 

• Deelnemers zijn niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de opkomst 

aanwezig en komen niet te laat. 

 

• Deelnemers gaan na de opkomst direct naar huis. Zij blijven ook niet hangen in de 

omgeving van ons terrein. 

 

• Ouders die de kinderen ophalen komen op tijd, maar zijn niet langer dan 5 minuten 

voor het einde van de opkomst bij het terrein. Ouders in de auto halen op volgorde 

van de wachtrij hun kind op. Ouders die lopend of op de fiets zijn, wachten in het 

daarvoor aangewezen vak en krijgen een signaal om hun kind op te halen. Iedereen 

vertrekt direct zodra het kind buiten de poort is. 

 

• Leiding en vrijwilligers blijven niet langer op het clubgebouw dan strikt noodzakelijk 

is om na de opkomst af te ronden. Natuurlijk neem je tijd voor het opruimen en 

schoonmaken van materialen, meubilair en sanitair. Een korte evaluatie is mogelijk, 

een nazit niet.  

 

Extra aandachtspunten aankomst en vertrek  

 

➢ Zorg dat de breng- en haalstrook ruim op tijd ingericht is en dat er op tijd 

iemand bij de poort staat. Tijdens de voorbereiding is de poort gesloten. 

 

➢ Spreek mensen erop aan als ze treuzelen. 

 

➢ Wijs ouders erop dat ze vragen aan de leiding niet bij aankomst of vertrek 

stellen, maar ruim voor of na de opkomst, als de leiding thuis is. Dat geldt ook 

voor het delen van informatie die de leiding moet weten.  

 

 

 

Activiteiten 

 

• De speltakken houden een presentielijst bij van aanwezige kinderen en leiding, 

evenals van eventuele door de speltak uitgenodigde personen.  

Alle overige personen die het terrein betreden, melden zich aan bij de 

coronacoördinator, die daarvan aantekening maakt.  

Van niet-leden worden de contactgegevens genoteerd. Zo kan er als het nodig is 

meegewerkt worden aan bron- en contactonderzoek.  

 

• Er draaien op zaterdag maximaal 2 speltakken tegelijkertijd, waarbij de begin- en 

eindtijden niet gelijk zijn. Zo wordt drukte bij aankomst en vertrek vermeden.  

Op de vrijdagavond hebben de rsa en stam voorlopig om de week een fysieke 

opkomst bij het clubgebouw. De andere week kan eventueel een online programma 

worden geboden.  

 

• De activiteiten vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats. Ook buiten ons 

terrein worden de afstandsregels altijd nageleefd. Vermijd drukke plekken; ga 

bijvoorbeeld niet naar een winkel(centrum). 

 

• Het clubgebouw gebruiken we alleen als dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een 

onverwacht onweer. In dat geval geldt het volgende: 
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- Er mogen (zonder aanmelding en gezondheidscheck vooraf) maximaal 100 

personen tegelijk in het clubgebouw zijn, mits de afstandsregels in acht kunnen 

worden genomen (vanaf 18 jaar altijd 1,5 meter onderling). Bij maximaal 2 

speltakken tegelijkertijd (op vrijdagavond 1) wordt dit aantal niet overschreden.   

 

- Bij een bijeenkomst van leiding of vrijwilligers mogen er (zonder aanmelding en 

gezondheidscheck vooraf) maximaal 100 personen tegelijk in het gebouw 

aanwezig zijn, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter altijd in acht kan worden 

genomen. Blijf nagaan of fysiek bij elkaar komen écht nodig is en benut de 

mogelijkheid van online bijeenkomsten.  

 

• Het toilet mag als het echt nodig is worden gebruikt. De rest van het gebouw blijft 

zoveel mogelijk afgesloten. 

 

• Dreigt het slecht weer te worden? Overweeg dan de fysieke opkomst af te gelasten. 

Online kan een alternatief zijn. 

 

• Zorg ervoor dat alle materialen die je wilt gebruiken op het terrein liggen voordat de 

opkomst begint, zodat het gebruik van het gebouw zoveel mogelijk beperkt blijft.  

 

• Tijdens het draaien van de speltakken zijn er geen andere vrijwilligers aanwezig, 

tenzij dit overlegd is met de op dat moment aanwezige coronacoördinator(en).  

 

• Bij elke opkomst is minimaal 2 leiding aanwezig. Er is geen maximum. Check voor 

meer info de teamprofielenposter. 

 

• Vermijd drukte. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden pas 

je direct het programma aan! Dit geldt ook als je buiten ons eigen terrein bent. 

 

• Bekijk de mogelijkheid om niet-leden, zoals vriendjes en vriendinnetjes, deel te laten 

nemen. Deelname door niet-leden is alleen mogelijk bij aanmelding vooraf. Van niet-

leden zijn altijd de naam en leeftijd, een e-mailadres én mobiel telefoonnummer van 

de ouders/verzorgers bekend.  

 

• Bij het gebruiken/uitzetten van materialen worden de afstandsregels altijd nageleefd 

(denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk tillen van zware materialen of meubilair).  

De materialen moet vóór de opkomst klaar staan en zijn gedesinfecteerd. Denk aan 

pionnen, ballen, netten, linten etc. Ook na elke opkomst moet het materiaal 

gedesinfecteerd worden. 

 

• Houdt bij het uitzetten van de activiteiten rekening met de routing op het terrein. 

Zorg bijvoorbeeld dat je als (bege)leiding de kinderen niet of zo min mogelijk hoeft 

te kruisen, zodat je 1,5 meter afstand kunt houden. 

 

• Iedereen neemt voorlopig nog zelf drinken mee. Trakteren door leden mag, mits elke 

traktatie apart verpakt is. Verstrek je als leiding eten of drinken, houd dan extra 

rekening met voedselveiligheid en hygiëne. Organiseer geen kookactiviteiten. 

 

 

Extra aandachtspunten activiteiten bevers en welpen (4 – 11 jaar) 

 

➢ Er gelden geen afstandsbeperkingen tussen kinderen onderling in deze 

leeftijdsgroep. Leiding blijft wel op 1,5 meter afstand van de kinderen. Dit hoeft 

alleen niet tijdens sport- en beweegactiviteiten.  

Omdat de afstandsregel tot de kinderen geen wettelijke verplichting meer is, 

mag de leiding hier in uitzonderingsgevallen van afwijken. Bijvoorbeeld om een 

kind dat gevallen is te troosten of om een pleister te plakken.  
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➢ Houd altijd –uitgezonderd tijdens sport- en beweegactiviteiten- 1,5 meter 

afstand tussen leiding onderling en tussen de leiding en de kinderen (dus wel 

tijdens uitleg, bij openen en sluiten, een drinkpauze of kringgesprek en 

dergelijke).  

 

➢ Betrek leiding die ervoor kiest niet mee te doen aan sport- en 

beweegactiviteiten niet bij het spel. 

 

➢ Voorkom zoveel mogelijk het organiseren van contactspelen, zoals Hollandse 

leeuwen, of activiteiten waarbij handen vastgehouden moeten worden, zoals 

slingertikkertje. Een verstopspel past dan beter. 

 

 

Extra aandachtspunten activiteiten scouts en rsa (11 tot en met 17 jaar) 

 

➢ Er gelden geen afstandsbeperkingen onderling in deze leeftijdsgroep.  

 

➢ Eventuele rsa leden die 18 jaar zijn geworden, moeten 1,5 meter afstand 

houden van de andere rsa-leden. Dit geldt alleen niet tijdens sport- en 

beweegactiviteiten! 

 

➢ De 1,5 meter afstand tussen leden en (bege)leiding en (bege)leiding onderling 

geldt altijd, behalve tijdens sport- en beweegactiviteiten.  

 

➢ Voorkom zoveel mogelijk het organiseren van contactspelen, zoals Hollandse 

leeuwen, of activiteiten waarbij handen vastgehouden moeten worden. 

 

 

Extra aandachtspunten activiteiten stam (18+) 

 

➢ Tijdens de opkomsten van de stam moet altijd de 1,5 meter afstand in acht 

wordt genomen, behalve tijdens sport- en beweegactiviteiten. De opkomsten 

vinden buiten plaats.   

 

➢ Als het echt noodzakelijk is om naar binnen te gaan (noodweer), verspreid de 

groep dan zoveel mogelijk over de lokalen beneden om aan de afstandsregels 

te voldoen. Boven en op de trap is niet of nauwelijks ruimte om afstand te 

houden.   

 

 

Extra aandachtspunten activiteiten leiding en vrijwilligers 

 

➢ Fysieke bijeenkomsten zoals vergaderingen, klusdagen, trainingen enzovoorts 

zijn binnen toegestaan, mits de 1,5 meter afstand in acht kan worden 

genomen. Er geldt (zonder aanmelding en gezondheidscheck vooraf) een 

maximum van 100 personen. In de praktijk kan dit aantal in ons gebouw 

onmogelijk worden gehaald. Er moet daarom voor een bijeenkomst eerst goed 

worden bekeken wat -met inachtneming van de afstandsregels- praktisch 

gezien mogelijk is. Vraag je ook af of het echt noodzakelijk is om in een groep 

samen te komen en benut de mogelijkheden van online bijeenkomsten.  

Ook bij deze bijeenkomsten moet altijd een coronacoördinator aanwezig zijn. 

 

➢ Er zijn geen andere vrijwilligers aanwezig als de speltakken draaien, tenzij dit 

overlegd is met de op dat moment aanwezige coronacoördinator(en).  
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Extra aandachtspunten overnachtingen en kampjes 

 

➢ Overnachtingen/kampjes zijn mogelijk, mits de richtlijnen in dit protocol 

worden gevolgd. Voor kampen en overnachtingen is bovendien een speciaal 

protocol gepubliceerd in de update van de factsheet ‘Scouting en het 

coronavirus’ van 19 augustus 2020. Ook daar moet aan worden voldaan. Klik 

hier voor de actuele versie. Voor een overnachting op een andere locatie dan 

ons eigen terrein kunnen andere regels gelden. Ook daar moet dan rekening 

mee worden gehouden.  

Alle geldende richtlijnen en de praktische uitwerking daarvan moeten in een 

draaiboek overzichtelijk worden gecombineerd en uitgewerkt. 

 

➢ Er moet altijd een coronacoördinator aanwezig zijn.  

 

➢ Voor deze specifieke activiteiten is goedkeuring nodig van het bestuur.   

  

 

 

 

Bijlagen: 

 

1 Checklist voorbereiding opkomst 

2 Checklist afronden opkomst 

3 Poster A3  Informatie voor ouders en leden 

4 Poster A3  Informatie voor leiding 

5 Poster A3  Instructie handen wassen 

6 Poster A4 1,5 meter afstand verplicht – binnen en buiten 

7 Poster A3 Fijn dat je er weer bent! 

 

 

 

 

 

 

https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19
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Bijlage 1 Checklist voorbereiding opkomst 

 

Thuis 

 Is het programma voorbereid en bekend bij alle leiding? 

 Is duidelijk afgesproken wie wat doet tijdens de voorbereiding? 

 Hebben eventuele genodigden zich aangemeld en heb je de contactgegevens?  

 Is er rekening gehouden met (jeugd)leden met bijzonderheden (medicatie, dieet, etc)? 

 

Direct bij aankomst leiding checken en klaarzetten 

 

Algemeen en basisveiligheid 

 Is de coronacoördinator aanwezig? Zonder coördinator mag de opkomst niet doorgaan! 

 Is de poort op slot? Deze mag niet open tot 10 minuten voor aanvang opkomst! 

 Ligt deze checklist klaar (invullen door 1 persoon, dan wordt de pen niet gewisseld)? 

 Ligt de presentielijst klaar (invullen door 1 persoon, dan wordt de pen niet gewisseld)? 

 Is de EHBO-koffer bereikbaar? 

 Liggen er voldoende handschoentjes klaar? 

 Liggen er voldoende papieren zakdoekjes klaar? 

 

Toilet, fonteintje en gebouw 

 Is het toilet en het voorportaal met de wasbak schoongemaakt (alleen te gebruiken als 

het echt nodig is)? 

 Is de rest van het gebouw afgesloten, zodat alleen het toilet bereikbaar is? 

 Staat de buitenste nooddeur bij het welpenlokaal open, zodat alleen het fonteintje voor 

het handen wassen toegankelijk is?  

 Is de binnenste nooddeur van het welpenlokaal afgesloten met het draaislot? 

 Is de doucheruimte fysiek ontoegankelijk gemaakt?   

 Hangt de instructieposter ‘Handen wassen doe je zo’ bij het fonteintje in het voorportaal 

van de doucheruimte, bij de wasbak van het toilet en buiten bij de deur?  

 Staat er een voldoende gevuld handzeep pompje bij het fonteintje en de wasbak?  

 Zijn er voldoende papieren handdoekjes bij het fonteintje en de wasbak? 

 Staat er een lege prullenbak bij het fonteintje en de wasbak? Zit er een afvalzak in?  

 

Materialen 

 Staan alle materialen die je nodig hebt buiten klaar? 

 Zijn alle materialen schoongemaakt? 

 

Inrichting terrein en aankomst/vertrekzone 

 Hangt de groene poster A3 ‘Spelregels voor leiding voor een veilig Scoutingspel’ buiten 

aan de buitendeur? 

 Hangt de blauwe poster A3 ‘Spelregels om samen veilig bij Scouting te spelen’ aan de 

poort en aan een van de bomen bij de lichtmast?  

 Hangen de A4 posters ‘1,5 m afstand houden verplicht’ aan de poort, bij de 

fietsenstalling, en langs het speelveld? 

 Hangen de A4 posters ‘1,5 m afstand houden verplicht’ op de buitendeur, de nooddeur 

bij het fonteintje en in elke binnenruimte? 

 Is de ‘kiss & ride’ strook direct voor de poort gemarkeerd met rood-wit lint?  

 Staat er een prullenbak buiten naast de buitendeur? Zit er een afvalzak in?  

 Is duidelijk aangegeven waar de (jeugd)leden hun drinken neer mogen zetten? 

 

10 minuten voor aanvang opkomst 

 Is de buitendeur op slot voordat het eerste (jeugd)lid op het terrein komt? 

 Staat de ‘poortwacht’ bij de poort, 12 minuten voor de opkomst begint? 

 Is de ‘poortwacht’ op de hoogte van alle veiligheidsregels (alleen gezonde (jeugd)leden 

hebben toegang tot het terrein, afstand houden, niet treuzelen, etcetera)?  

 Staat er leiding klaar om de (jeugd)leden op te vangen? 
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Bijlage 2 Checklist afronding opkomst 

 

Vertrek 

 Is de poort afgesloten voor het einde van de opkomst? Zodat ouders buiten wachten. 

 Staat de ‘poortwacht’ bij de poort bij het einde van de opkomst? 

 Ouders wachten buiten de poort. Fietsers en lopers wachten in de aangegeven vakken 

en houden 1,5 meter afstand van elkaar. Automobilisten blijven in de auto.  

 Alle deelnemers vertrekken direct na afloop van de opkomst.  

 Deelnemers worden 1 voor 1 opgehaald bij de ‘kiss & ride’ strook voor de poort.  

Zorg dat ze niet treuzelen met het vertrekken, zodat de wachtrij snel doorstroomt. 

 Zorg dat deelnemers vanaf 18 jaar ook bij het vertrek de afstandsregels in acht nemen.  

 Let erop dat er geen deelnemers blijven hangen in de buurt van het terrein.  

 

Opruimen en schoonmaken 

 Doe na het vertrek van de laatste deelnemers de poort op slot, tot je zelf vertrekt. 

 Controleer of de EHBO-koffer op de vaste plek in de keuken staat. 

 Maak de gebruikte materialen schoon en ruim ze direct op. 

Denk ook aan de instructieposters, gebruikt afzetlint en dergelijke. 

 Maak het toilet en het voorportaal schoon. 

 Maak het fonteintje voor het handen wassen schoon, inclusief de ruimte.  

 Maak de deuren, deurkrukken en lichtknopjes schoon van alle ruimtes die betreden zijn 

(denk ook aan de inloopkasten). 

 Maak het meubilair schoon van alle ruimtes die gebruikt zijn. 

 Check of er nog afval op het terrein of bij de poort is achtergebleven.  

 Doe de afvalzakken dicht en gooi ze in de container.  

 Ruim het schoonmaakmateriaal op. 

 Check of er voldoende sanitair- en schoonmaakmateriaal aanwezig is voor de volgende 

groep (handzeep, handdoekjes, reinigingsmiddelen, schoonmaakdoekjes en dergelijke). 

Geef het door aan de coronacoördinator als iets bijna op is.  

 

Aandachtspunten 

 Een nazit is niet toegestaan. Een korte evaluatie van de opkomst wel. 

 Vertrek binnen 30 minuten na de opkomst.  

 Sluit het gebouw en de poort op de gebruikelijke wijze af.  

Check eerst of de nooddeuren op slot zitten. 
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Bijlage 3 Poster A3  Informatie voor ouders en leden 

  Ophangen aan de poort en meesturen bij informeren ouders en leden 
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Bijlage 4 Poster A3  Informatie voor leiding 

  Ophangen aan deur gebouw en delen met leiding 
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Bijlage 5 Poster A3  Instructie handen wassen 

  Ophangen bij wastafel, buiten aan gebouw en delen met ouders en leden 
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Bijlage 6 Poster A4  1,5 meter afstand verplicht – binnen en buiten 

Ophangen aan de buitendeur, de nooddeur bij de welpen en in alle binnen-

ruimtes, aan de poort, bij de fietsenstalling en verspreid op het terrein. 
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Bijlage 7 Poster A3  Fijn dat je er weer bent! 

  Ophangen bij poort  

 

 
 

 


