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Dit protocol is geldig vanaf 01-05-20 en is geldig tot onbepaalde tijd. 
Per 01 juni zijn er wijzigingen, deze zijn geel gearceerd in de tekst  

 
Binnen onze groep is een Corona coördinator aangesteld. De coördinator is contactpersoon 
gemeente, scouting Nederland, leden, ouders/verzorgers en leiding. 
Corona coördinator: Jenny Staudt-Becker 
E-mail: batavenludger@gmail.com 
 
Dit protocol is gebaseerd op de Corona richtlijnen van Scouting Nederland en de regels die opgelegd 
zijn door de gemeente Hengelo. Wij dienen ons te houden aan de regels van de gemeente Hengelo. 
 
Algemeen. 

1) Opkomsten voor alle leden worden in de buitenlucht georganiseerd. Bij slecht weer is er 
geen opkomst, daarvoor informeer je bijtijds je eigen leden. 

2) Er draait maximaal 1 speltak tegelijkertijd. Verschillende speltakken mogen niet samen een 
opkomst draaien. Uitzondering zijn de Bevers en de Welpen, zij draaien de opkomst samen 
vanwege het geringe aantal leden. 

3) De functie van CPW is per 01-06 vervallen.  
4) De looproute binnen de omheining is opgeheven. Leden van 19 jaar en ouder dienen hun 

eigen verantwoording te nemen in deze. 
5) Ouders mogen niet binnen het hekwerk komen. Uitzondering hierin is het brengen van oud 

papier. De brenger dient daarbij zelf de 1.5 meter regel in de gaten te houden. 
6) Leden komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang op scouting. 
7) Leiding is maximaal 25 minuten voor de opkomst aanwezig en vertrekt binnen 25 

minuten na de opkomst. Daardoor voorkom je dat er te veel mensen aanwezig zijn.  
8) De opkomsttijden zien er als volgt uit: 

a. Explorers op vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur  
b. Bevers en Welpen draaien samen op zaterdag van 09.30 tot 11.30. 
c. Wolven op zaterdag van 12.30 tot 14.30 uur. 
d. Scouts draaien weer samen op zaterdag van 15.00 tot ca 17.00 uur. 
e. Batactief en Stam draaien samen 1x per 14 dagen op zaterdag van 19.30 tot 

uiterlijk 23.00 uur. 
9) Leiding van alle speltakken én de leden vanaf 19 jaar houden zich aan de 1.5 meter afstand. 
10) Kinderen en leiding nemen eigen drinken mee voor in de pauze. Trakteren vanwege 

verjaardagen is voorlopig niet mogelijk, 
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Leiding: 
 

1) Houdt toezicht bij de poort.  
2) Beheert, controleert en reinigt de toiletten.  
3) Spreekt leden/of ouders aan indien nodig.  
4) Is aanspreekpunt bij controle door de gemeente of door BOA's.  
5) Elke speltak maakt na gebruik alle gebruikte spullen, ook buitentafels en buitenbankjes 

schoon. Elke speltak maakt de gebruikte toiletten na de opkomst schoon met desinfectans.  
6) Schoonmaken -> eerst met een sopje daarna met desinfecterende middelen.  
7) Speciaal aangeschafte desinfecterende middelen staan in de groepskeuken. Is iets bijna op 

meldt dit bij de coördinator Jenny Staudt-Becker. 
8) Maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte. Er is 1 toilet open, de rest is afgesloten. 
9) Zorg dat de EHBO trommel binnen handbereik is tijdens de opkomsten. 
10) Inventariseert vooraf welke kinderen wel/niet meedraaien bij de opkomsten 
11) Leiding zorgt dat alle ruimtes in de blokhut zijn afgesloten en betreed zo weinig mogelijk de 

blokhut. 
12) Er is minimaal 2 leiding per speltak, er is geen maximaal aantal leiding gesteld. Inventariseer 

bijtijds vooraf wie er aanwezig zijn. 
13) Bereid de opkomst goed voor. Zorg dat alles klaarstaat als de kinderen komen. 
14) Kinderen dienen na de sluiting direct het terrein te verlaten. 
15) Was of desinfecteer je handen in ieder geval voor en na de opkomst. 
16) Kinderen desinfecteren hun handen vooraf en achteraf. Leiding coördineert dit. 

 
Corona aanpassingen. 
Vanaf 1 juni:  

• bijeenkomsten voor vrijwilligers tot 30 personen zijn toegestaan, zowel binnen als 
buiten, wel met 1.5 meter afstand en niet tegelijk met opkomsten. 

• opkomsten blijven buiten. 
• de 1.5 meter regel voor jeugd t/m 18 jaar is vervallen. 

Vanaf 1 juli: 
• Bijeenkomsten voor vrijwilligers tot 100 personen zijn toegestaan, zowel binnen als 

buiten, wel met 1.5 meter afstand en niet tegelijk met opkomsten. 
• Scouting en kampeerterreinen met sanitair en stromend water kunnen weer open. 

Dit betekent niet dat de kampen al door mogen gaan. 
 

 
 
 
 

Heb jezelf verkoudheidsklachten of iemand van je gezinsleden! 
Blijf dan thuis en ziek uit. 

 
Zorg goed voor jezelf en je naasten en blijf gezond! 

 


