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Corona protocol  
Geldig vanaf 30-09-20 
 
Aan: Leden Scouting Neede 
Alleen samen krijgen we corona onder controle.  

Leiding  
1. Ziek of corona klachten. 

1.1 Heb je zelf Coronaklachten: blijf dan thuis 
1.2 Heeft iemand in jouw familie of in jouw omgeving klachten: blijf dan 

thuis. 
1.3 Blijf ook thuis met een verkoudheid of lichte griepverschijnselen. 
1.4 Bij klachten kun je je laten testen via de GGD. 
1.5 Op vakantie geweest in een land met een code oranje of rood advies? 

Ga in quarantaine en kom niet naar scouting. 
1.6 Positief getest of in afwachting van een test? Ga niet naar scouting. 
1.7 Het is niet toegestaan reisbewegingen te maken in een auto tijdens 

opkomsten. Beperk zoveel mogelijk reisbewegingen met de fiets. 
1.8 Houd bij welke leiding en leden er aanwezig zijn tijdens een opkomst.  
1.9 Stel bij elke opkomst een toezichthouder aan. Hij of zij ziet erop 

toe dat de regels worden nageleefd.  
2. Afstand en hygiëne  

2.1 Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jeugdleden. De 
leiding van de bevers en welpen hoeven geen afstand te houden tot 
de jeugdleden. 

2.2 Werk indien mogelijk met een leiding team van max 4. 
2.3 Houd bij het verstrekken van eten en drinken extra rekening met 

hygiëne. Alleen leiding deelt eten en drinken uit. De leiding wast voor 
en na het uitdelen zijn of haar handen.   

2.4 Was je handen voor en na de opkomst. Hiervoor is een speciale 
buitenwasbak gemaakt. 

2.5 Na elk toiletbezoek moet het toilet schoon gemaakt worden. 
2.6 Mocht er eerste hulp worden verleend mag er worden afgeweken van 

de 2.1 regel. Zorg wel dat alles naderhand weer goed schoongemaakt 
wordt. 

2.7 Houd ook tijdens sport en spel 1,5 meter afstand. 
3. Opkomsten 

3.1 Organiseer zoveel mogelijk buiten opkomsten. 
3.2 Voorkom extra contact. Organiseer bijvoorbeeld geen leeuw van 

Vlaanderen.  
3.3 Vraag jeugdleden zelf naar het toilet te gaan voor de opkomst.  
3.4 Jeugdleden mogen maximaal 10 minuten voor de opkomst aanwezig 

zijn bij het Natuurhûs. 
3.5 Er mogen alleen opkomsten worden georganiseerd bij het Natuurhûs, 

de Berkeboom en het ten Cate bos. 
3.6 Trakteren is weer toegestaan. Mits de traktatie voorverpakt is. 
3.7 Scouting heeft een uitzondering op de groepsgrootte regel t/m 17 jaar. 

Houd wel rekening met de regels van de ruimte in het Natuurhûs.  
3.8 Rovers en stam draaien nooit tegelijk met andere speltakken. Ook 

mogen zij met maximaal 40 leden buiten en 30 leden binnen draaien. 
3.9 Een opkomst met externen is niet toegestaan. 
3.10  Zingen is niet toegestaan. 



4. Binnen opkomsten 
4.1 Mocht een buiten opkomst niet kunnen door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, dan mag er 

uitgeweken worden naar binnen.  
4.2 Er mogen maximaal 58 mensen aanwezig zijn in het Natuurhûs 
4.3 Voor dat een opkomst binnen wordt gehouden moet er een check gesprek plaats vinden. Dit 

kan vooraf via de mail of app.  
4.4 Mocht een check gesprek vooraf niet kunnen mag deze gedaan worden aan de deur.  
4.5 De uitslag van het check gesprek mag niet worden opgeslagen of bewaard. 
4.6 Zorg bij een binnen opkomst voor goede ventilatie in het Natuurhûs 

5. Evalueren en vergaderen 
5.1 Evalueren na de opkomst is toegestaan.  
5.2 Houd de evaluatie na de opkomst, en kort. 
5.3 Voorkom dat andere groepen hinder ondervinden van jullie evaluatie. 
5.4 Vergaderen in het Natuurhûs is niet toegestaan. 
5.5 Vergaderen tijdens een opkomst is niet toegestaan. 

6. Personen per ruimte  
6.1 in het stamlokaal zijn maximaal 8 personen tegelijk toegestaan. 
6.2 In het wiljo lokaal zijn maximaal 10 personen tegelijk toegestaan. 
6.3 In de grote zaal zijn maximaal 40 personen toegestaan (20 personen per deel) 

Bevers, Welpen, Scouts en Explorers 
7. Afstand en hygiëne  

7.1 Jeugdleden blijven thuis bij klachten. 
7.2 Jeugdleden hoeven onderling geen afstand te houden.  
7.3 Jeugdleden houden wel 1,5 meter afstand tot de leiding. Uitzondering hierop zijn de bevers en 

de welpen. 
7.4 Voorkom dat ouders het terrein van het Natuurhûs betreden. 
7.5 Jeugdleden zijn maximaal 10 minuten voor de opkomst aanwezig.  
7.6 Er mag maximaal één leiding of jeugdlid aanwezig zijn in de toiletruimte.  
7.7 Jeugdleden en leiding moeten voor en na de opkomst hun handen wassen.  
7.8 Bij het ophalen en weg brengen van de jeugdleden houden de ouders en jeugdleden altijd 1,5 

meter afstand. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend.  
7.9 Jeugdleden gaan zoveel mogelijk thuis naar de wc. 

8. Uitzonderingen scouts en Explorers. 
8.1 Ook binnen blijft de 1,5 meter regel tot de leiding gewoon gelden. 

Roverstam   Geen opkomst tot nader order. 
9. Afstand en hygiëne 

9.1 Houd altijd 1,5 meter afstand. Tijdens sport en spel bewegingen is 1,5 meter afstand niet nodig. 
9.2 Leden zijn maximaal 5 minuten voor de opkomst aanwezig. 
9.3 Er mag maximaal één leiding of jeugdlid aanwezig zijn in de toiletruimte. 
9.4 Na een toiletbezoek moet het toilet schoongemaakt worden. 
9.5 Houd bij het verstrekken van hapjes tijdens de opkomst rekening met de geldende 

hygiëneregels. 
9.6 Na de opkomst (23:00) gaan de leden direct naar huis.  

Materiaal en onderhoud 
10. Afstand en hygiëne  

10.1 Houd altijd 1,5 meter afstand. 



10.2 Het uitvoeren van klussen in en om het Natuurhûs en de Berkeboom was al toegestaan. Houd 
hierbij wel rekening met de 1,5 meter regel. 

10.3 Het uitvoeren van klussen tijdens opkomsten is verboden. 
10.4 Speltakken informeren zelf bij de materiaalmeesters of zij materiaal nodig hebben. 
10.5 Speltakken zijn zelfverantwoordelijk voor het desinfecteren van materiaal.  
10.6 Beperk de nazit tot een uur. 

Verhuur Berkeboom en overnachten. 
11. Verhuur 

11.1 Verhuur van de Berkeboom is weer toegestaan. 
11.2 Er mag alleen worden verhuurd aan scouting groepen. 
11.3 In het verhuur contract moet duidelijk de regels en plichten voor de huurder staan m.b.t. de 

corona maatregelen. 
11.4 Scouting Neede is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de regels door huurders.  
11.5 Overnachten in het Natuurhûs en berkenboom is weer toestaan. Denk hierbij wel aan de 

geldende regels  (www.wegaanopkamp.nl)  
11.6 Ook het ten Cate bos mag weer gebruikt worden voor scoutingactiviteiten.  
11.7 Het is verboden om de blokhut te verhuren aan andere partijen dan scouting.  

 

 

 

 

 
 

 


