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Changelog
Versie 1.0: Originele versie
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Inleiding
Scouting IJsselgroep heeft tijdens de Corona-tijd laten zien erg creatief en flexibel te zijn. Denk
hierbij aan Sint Jorisdag, een dag waarbij wij stil staan bij het goed en kwaad. Tijdens deze dag eren
wij onze helden, omdat zij het kwaad versloegen. Net zoals Sint Joris dit bij de draak deed. Scouting
IJsselgroep heeft hierbij een tulpen-drive-through opgezet, waar leden tulpen konden ophalen om
deze bij verschillende oorlogsmonumenten in de buurt konden plaatsen. Daarnaast worden iedere
week uitdagende Stay@Home-challenges opgezet, waarbij scoutingactiviteiten thuis hervat
kunnen worden.
Hoewel de situatie nu nog heel fragiel is, komt er voorzichtig ruimte, bijvoorbeeld voor kinderen en
jongeren die hun school, sport en spel missen. Dit merken wij ook vanuit ouders, die graag zien dat
hun zoon of dochter weer eens een paar uur in de week naar de bossen van Scouting IJsselgroep zou
kunnen, om hier met leeftijdsgenoten plezier te maken.
Ondanks dat de meeste maatregelen verlengd zijn tot en met 19 mei, geeft een versoepeling op de
huidige maatregelen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Veel activiteiten binnen
Scouting vallen onder de noemer ‘sport en spel’, maar omdat Scouting een maatschappelijke en
pedagogische waarde met zich meebrengt en hierdoor breder is dan ‘sport en spel’, valt Scouting
niet direct onder dezelfde noemer als voetbal, volleybal en tennis. Desondanks vindt de Gemeente
Lochem (vertegenwoordigd door Astrid Hoks) dat Scouting weer kan gaan draaien.
Door de versoepeling van maatregelen kunnen kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding samen
deelnemen aan sport- en spel. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding ook
deelnemen aan sport- en spel. Hierbij moeten zij 1,5 meter in acht nemen.
Dit neemt niet weg dat het hervatten van de opkomsten onder deze maatregelen niet eenvoudig
gaat. Zo zal er moeten worden nagedacht over deze voorwaarden, in samenspraak met de
Gemeente Lochem. De maatregelen in praktijk moeten worden ingevuld door leiding en
jeugdleden. Dit vereist veel creativiteit, maar gezien de creatieve aard van een scout zal dit zeker
moeten lukken! In de afgelopen tijd hebben wij bewezen zeker over deze creativiteit te beschikken.
In dit document lichten wij verschillende keuzes toe. Hiermee hopen wij de opkomsten op een
veilige en verantwoorde manier te kunnen hervatten.
Met vriendelijke groet,
Groepsbestuur Scouting IJsselgroep
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Uitwerking plan
Scouting IJsselgroep tracht de opkomsten volgens richtlijnen van de Overheid, Gemeente Lochem
én Scouting Nederland (Bijlage A) te hervatten.
Opkomsten starten op 2 mei
Het voorstel is om zo spoedig mogelijk en wel per 2 mei te beginnen. De meivakantie is
aangebroken. Dit betekent dat alle kinderen thuis zijn en moeilijk naar buiten kunnen. Op vakantie
gaan zit er niet in. Door Scouting als activiteit aan te bieden doen wij kinderen een groot plezier.
Doorgaan met de Stay@Home-challenges
Veel ouders en jeugdleden zijn erg enthousiast over de Stay@Home-challenges. Sommige
jeudleden behoren tot een risicogroep behoren, of hebben ouders of naasten die tot deze groep
behoren. Om deze reden kunnen ze de komende weken nog niet meedraaien met de opkomsten.
Hier hebben wij begrip voor en willen we rekening mee houden. Wij gaan door met de Stay@Homechallenges, om leden die nog niet kunnen of willen komen, toch deel uit te laten maken van de
opkomsten.
Ook met vrijwilligers die tot een risicogroep behoren, of niet kunnen of willen komen, omdat zij
bijvoorbeeld ver moeten reizen, houden wij rekening. Vrijwilligers zijn immers een kostbaar goed.
Opkomsttijden
Scouting IJsselgroep beschikt over twee gebouwen en een terrein dat gescheiden kan worden. Om
deze reden hanteren wij de volgende afspraken:
•
•
•

Welpen houden opkomst van 14:00 tot 15:30 uur, beginnende 2 mei 2020.
Scouts houden opkomst van 14:30 tot 16:00 uur, beginnende 2 mei 2020.
Explorers houden opkomst op vrijdag van 19:30 tot 21:00 uur, beginnende 15 mei 2020.

Doordat Welpen en Scouts op verschillende tijden aankomen en vertrekken, lopen zij elkaar niet in
de weg en is kans op besmetting tussen speltakken gering. Daarnaast verkorten wij de opkomsten
tot 1,5 uur. Normaal zijn deze 2 tot 2,5 uur lang. Hiermee houden wij rekening met de
spanningsboog van jeugdleden en vrijwilligers, omdat na een dergelijke periode de aandacht op de
1,5 meter richtlijn kan verslappen.
Leiding stelt zich op de hoogte van de richtlijnen van Scouting Nederland (Bijlage A: Richtlijnen
Scouting Nederland).
Vriendjes meenemen wordt aangemoedigd
Wij zijn enthousiast over het idee om het mogelijk te maken om vriendjes en vriendinnetjes (nietleden) deel te laten nemen. Wel is het noodzakelijk deze vooraf via e-mail (info@scoutingijsselgroep.nl), de website (www.scouting-ijsselgroep.nl) of Whatsapp (speltakapps, via bestaande
leden) aan te melden. Hiermee voorkomen we dat het te druk wordt. Ook daarom hanteren wij
(volgens richtlijnen van Scouting Nederland) de volgende aantallen. Deze aantallen hebben te
maken met het aantal jeugdleden per begeleider, in combinatie met het maximaal hanteerbare
aantal leden per gebouw/locatie:
•
•
•

Welpen: 20 jeugdleden
Scouts: 18 jeugdleden
Explorers: 12 jeugdleden

De speltak kan dan bepalen of niet-leden deel kunnen nemen. Hierbij hanteren wij de standaardregel, waarbij niet-leden drie keer mogen komen kijken. Willen niet-leden hierna nog komen kijken,
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dan kunnen zij een strippenkaart (5 opkomsten) aanschaffen voor € 10,00, of besluiten om lid te
worden van de vereniging.
Kampen
Onderdeel van Scouting zijn kampen. Binnen de huidige richtlijnen kunnen kampen in april en mei
niet doorgaan. De doorgang van kampen vanaf juni is nog onbekend, om deze reden gaan wij wel
door met voorbereidingen. Scouting IJsselgroep viert dit jaar haar 75 jarig jubileum en is
voornemens in juli 2020 op Jubileumkamp te gaan. Ondanks onzekerheid over deze kampen gaan
wij door met de voorbereiding van dit kamp. Hierbij denken wij na over het toepassen van
aangescherpte hygiënemaatregelen en de 1,5 meter richtlijn.
Informatievoorziening aan ouders
Vanuit het bestuur komt er een algemene brief waarin we aangeven weer te gaan starten.
Klussen
Tijdens, vlak voor of vlak na opkomsten kan er niet geklust worden.

Accommodatie en terrein
Gebruik terrein
Scouting IJsselgroep is een kleine vereniging met een relatief groot terrein en aparte gebouwen voor
de Scouts en Welpen, beide zijn voorzien van sanitaire voorzieningen. Het terrein wordt in twee
gelijke delen gesplitst. Dat betekent dat wij op zaterdag de Scouts en Welpen gelijker tijd kunnen
laten draaien. Door middel van verschillende aankomst- en vertrektijden spreiden wij de kans op
besmetting tijdens aankomst en vertrek.
Gebruik gebouwen
De gebouwen worden gesloten voor leden. Leiding wordt toegestaan om gebouwen te betreden om
materialen te pakken. Leden wordt toegestaan om gebruik te maken van de handenwasgelegenheid
en toiletten.
Fietsen
De fietsenstalling bij het Troephuis wordt gebruikt door scouts, explorers en hun (bege)leiding. De
welpen en hun leiding maken gebruik van de fietsenstalling bij het Hordehol.
Bij aanvang van de opkomst staat één leiding bij de entree van het terrein om leden hierop te wijzen.
Schoonmaken sanitair
Voor én na de opkomst van iedere speltak, worden toiletten en wasbakken grondig schoongemaakt.
Douchen is niet toegestaan. Maximaal 1 lid tegelijkertijd in de sanitaire ruimte.
Zorg voor voldoende handzeep en papieren handdoekjes
Als het goed is zijn er al voldoende zeep en papieren handdoekjes beschikbaar - graag controleren
en indien nodig actie op zetten, door dit te melden bij het bestuur. Rudy Brummelman is hiervoor
contactpersoon.

De structuur van je opkomst
Voor het draaien van je opkomst willen wij de volgende tips meegeven:
•
•
•

Bij aanvang van de opkomst staat één leiding bij de entree van het terrein om leden naar de
juiste fietsenstalling te wijzen, en om ouders van het terrein te weren.
Voorafgaand aan de opkomst is een moment om handen te wassen.
Tijdens de opkomsten worden jeugdleden op spelende wijze herinnerd aan de regels. Het
maken van afspraken wordt in het programma geïntegreerd. Scouts spelen bijvoorbeeld een
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•
•
•
•
•
•
•

spel waarbij het houden van 1,5e meter afstand onderdeel van het spel is. Hiervoor zijn al
veel nuttige websites opgezet:
o Anderhalvemeterspellen https://www.anderhalvemeterspellen.nl
o Activiteitenbank
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/itemlist/filter?category%5B
%5D=118&moduleId=119&Itemid=148
o Facebookgroep Scouting Nederland
https://www.facebook.com/groups/5193386938
o Facebookgroep van Herman de Vree
https://www.facebook.com/groups/539711569414566
Alle (staf)leden boven de 11 jaar houden anderhalve meter afstand.
Aantal stafleden: Er is geen maximum, MAAR beperk het onderlinge contact en daarmee
het aantal leiding tot wat nodig is om veilig te draaien.
Bespreek de regels (Afspraken met leiding én jeugdleden) tijdens je opening.
Is je speltak te groot om de 1,5 meter regel te handhaven dan dien je de speltak op te
splitsen.
Alle activiteiten vinden plaats in de buitenlucht. Het gebouw is alleen toegankelijk voor het
bezoek aan het toilet.
Kook- en eetprogramma’s zijn nog niet toegestaan.
Leden mogen niet naar binnen om materiaal te pakken. De leiding legt van tevoren het
materiaal buiten klaar.

Bezoek Gemeente Lochem door BOA’s
De Gemeente Lochem ziet graag toe op correcte uitvoering van het beleid. Daarom kan het zijn dat
ze tijdens de opkomst komen kijken en hier en daar enkele tips geven. Mochten zij meer informatie
hebben, dan kun je doorverwijzen naar het bestuur. Hierin is Tristan de Boer (0655922753,
tristan@scouting-ijsselgroep.nl) als corona-coördinator aangewezen. Daarnaast kun je contact
opnemen met Niels Meijerink (0611473537, bestuur@scouting-ijsselgroep.nl).

Taken bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het faciliteren van mogelijkheid tot draaien van opkomsten.
Om deze reden wil het bestuur speltakken zoveel mogelijk ondersteunen. Zit je ergens mee, of
ontbreekt er iets aan beleid of materialen? Dan horen wij dit graag!
Bestuur zorgt daarnaast voor voldoende hygiëne- en schoonmaakmiddelen:
o
o
o
o

Handzeep, papieren doekjes;
Ontsmettingsmiddelen;
Reinigingsmiddel;
Viscosedoekjes;
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Afspraken
Afspraken met leiding én jeugdleden
De volgende afspraken dien je na te komen (leiding én jeugdleden).
• Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.
• Ben je welp? Houd dan ten alle tijde 1,5 meter afstand van de leiding.
• Ben je scout, explorer of (bege)leider? Houd dan ten alle tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
• Reis bij voorkeur alleen én op eigen gelegenheid.
o Word je toch gebracht? Dan blijft je ouder bij de fiets of in de auto.
• Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig. Na opkomst verlaat je direct de locatie.
• Welpen en scouts blijven op hun eigen deel van het terrein.
• Voordat je naar de opkomst komt, ben je thuis naar het toilet geweest.
• Neem je eigen drinken mee.
• Het betreden van het gebouw is alleen toegestaan om naar de WC te gaan of om je handen
te wassen. Is er al iemand binnen? Dan wacht je even!
• Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
Uitdaging: probeer deze regels eens in een spelvorm in je programma te verwerken!

Afspraken met leiding
Als Scoutinggroep mogen wij erg dankbaar zijn dat we weer opkomsten mogen draaien! Het is
daarom ook van belang dat we dit goed aanpakken en ons aan de afspraken houden. Wij vragen
daarom leiding om kennis te nemen van de afspraken in Bijlage A: Richtlijnen Scouting Nederland.
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Bijlage A: Richtlijnen Scouting Nederland
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Bijlage B: Communicatie richting ouders
Beste scouts en ouders/verzorgers,
Op 12 maart hebben wij in lijn met de adviezen van Scouting Nederland besloten om al onze
activiteiten en kampen tot 31 maart af te gelasten. Later is deze periode verlengd tot 29 april.
Concreet betekent dit dat Scouting IJsselgroep vanaf 1 mei a.s. de opkomsten voor de welpen,
scouts en explorers weer opstart. De opkomsten van de roverscouts en stam vervolgen later. Ook
hierin zullen we de adviezen van Scouting Nederland volgen.
Wel gelden er een aantal specifieke voorwaarden:
-

-

-

Tijdens de opkomst letten we op hygiëne en de 1,5 meterregel.
o Veelvuldig handen wassen. Er zullen hier extra mogelijkheden voor zijn;
o Hoesten en niezen in je elleboog;
o Ben je welp? Houd dan ten alle tijde 1,5 meter afstand van de leiding.
o Ben je scout, explorer of (bege)leider? Houd dan ten alle tijde 1,5 meter afstand van
elkaar.
o Als je ziekteverschijnselen (koorts, verkouden, hoesten) hebt, kan je helaas niet
deelnemen aan de opkomst.
De opkomsttijden zijn aangepast:
o Welpen houden opkomst van 14:00 tot 15:30 uur, vanaf 2 mei 2020.
o Scouts houden opkomst van 14:30 tot 16:00 uur, vanaf 2 mei 2020.
o Explorers houden opkomst van 19:30 tot 21:00 uur, vanaf 15 mei 2020.
Let op! De opkomsttijden zijn verkort naar 1,5 uur, om hiermee de spanningsboog van
jeugdleden en leiding vast te houden. Na 1,5 uur wordt het steeds lastiger om elkaar aan
deze afspraak te houden.
Opkomsten vinden buiten plaats. Als opkomsten niet doorgaan in verband met slecht
weer, wordt dit door leiding voor 10 uur ’s ochtends via de groepsapp gemeld;
Leden reizen bij voorkeur alleen én op eigen gelegenheid. Wilt u uw kind toch brengen?
Blijf dan bij de fiets of in de auto.
Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig. Na de opkomst verlaat je direct de locatie;
Leden nemen eigen drinken mee;
Ga thuis naar het toilet voordat je naar de opkomst komt. Hiermee minimaliseren we het
gebruik van de sanitaire ruimte;
Scouting IJsselgroep stelt zich vanaf 9 mei open voor vriendjes, vriendinnetjes en
familieleden, om hiermee het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. Het
noodzakelijk dit vooraf via e-mail (info@scouting-ijsselgroep.nl), de website
(www.scouting-ijsselgroep.nl) of Whatsapp (speltakapps, via bestaande leden) kenbaar te
maken. Hiermee voorkomen we dat het te druk wordt.

Wij zijn een kleine vereniging met een relatief groot terrein en aparte gebouwen voor de Scouts en
Welpen. Het terrein wordt in twee gelijke delen gesplitst. Dat betekent dat wij op zaterdag de
Scouts en Welpen wel gelijker tijd kunnen laten draaien.
Wij snappen dat je door omstandigheden niet kan deelnemen aan opkomsten, bijvoorbeeld doordat
een jeugdlid, ouder of leiding in een risicogroep valt, werkt in een cruciaal beroep, verkouden of ziek
is. Om deze reden gaan wij door met de Stay@Home-challenges, zodat alle leden mee kunnen doen
met de opkomsten. Laat aan je leiding weten als je hier gebruik van wilt maken.

Beleidsplan ‘Verder na Coronavirus’

9

Versie 1.3

Mocht u vragen hebben over Scouting en het coronavirus, dan kunt u op contact opnemen met de
speltakleiding of het groepsbestuur, via bestuur@scouting-ijsselgroep.nl of telefonisch met
voorzitter Niels Meijerink, via 0611473537.

Namens het leidingsteam,

<< NAAM >>
Teamleider
Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5 • 7213 AX Gorssel
tel +31 (0)6 5592 2753
e-mail info@scouting-ijsselgroep.nl
web www.scouting-ijsselgroep.nl
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Bijlage C: Krantenartikel “Activiteiten Scouting IJsselgroep”
Na zes weken van thuisscouten zijn de activiteiten van Scouting IJsselgroep weer deels van start
gegaan. Vanaf 2 mei spelen de jongste leden het spel van Scouting weer op het terrein aan de
Kwekerijweg 5 te Gorssel. In goed overleg met de gemeente is bepaald hoe dit met in acht name van
‘Corona-voorzorgsmaatregelen’ veilig kan plaatsvinden.
[collage van foto’s van spelende Welpen/Scouts waarop Corona-maatregelen zichtbaar zijn incl. poster
‘Ik scout thuis’]
Graag biedt Scouting IJsselgroep de jeugd in Gorssel en omgeving de mogelijkheid weer lekker in de
buitenlucht actief te zijn. Zij heeft daarom besloten om vanaf 9 mei tot het eind van het seizoen ook
niet-leden de mogelijkheid te bieden aan haar activiteiten deel te nemen. Om dit verantwoord te
kunnen doen, is er sprake van enkele aanpassingen. Zo zijn er specifieke Corona-maatregelen
getroffen en is de duur van de opkomsten aangepast.
Vooralsnog zijn alleen de activiteiten van de jongste leeftijdsgroepen weer opgestart, namelijk:
-

Welpen (7 – 11 jaar)
Scouts (11 – 15 jaar)
Explorers (15 – 18 jaar)

zaterdag, 14.00u – 15.30u
zaterdag, 14.30u – 16.00u
vrijdag, 19.30 – 21.00u

Mocht er interesse zijn om als niet-lid deel te nemen, neem dan contact op via onze website
(www.scouting-ijsselgroep.nl) of e-mail (info@scouting-ijsselgroep.nl). Op onze website vindt u
voorwaarden waaronder uw kind mee kan doen met het spel van Scouting. Uw kind is van harte
welkom om samen met ons het spel van Scouting te spelen!
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Contact met Gemeente Lochem (28 april 2020)
Op 28 april om 10:00 uur heeft Tristan een telefoongesprek gehouden met de Gemeente Lochem,
vertegenwoordig door Astrid Hoks (a.hoks@lochem.nl). Hierin zijn de volgende punten besproken:
1. Gemeente Lochem volgt landelijke richtlijn (https://nocnsf.nl/sportprotocol, deze komt
waarschijnlijk overeen met de richtlijnen van SN). We hoeven ze geen draaiboek op te
sturen.
2. Scouting bevat zelfde activiteiten als sport, dus Scouting IJsselgroep kan haar activiteiten
hervatten.
3. Gemeente Lochem kan mogelijk handhaven. Over het algemeen betekent dit dat zij langs
kunnen komen om te kijken hoe wij maatregelen in de praktijk toepassen. Daarnaast
kunnen ze on-site tips geven.
4. Het splitsen van het terrein op een lijn tussen de twee gebouwen voor opkomsten welpen en
scouts klonk goed. Belangrijk om na te denken over aankomst- en vertrektijden.
5. Gemeente Lochem ziet graag dat wij de vereniging open stellen voor anderen, maar begrijpt
ook dat wij eerst zelf op willen starten.
6. Astrid Hoks ontvangt graag onze beoogde startdatum- en tijd per e-mail. Als we verder nog
vragen hebben wil ze die ook beantwoorden. Contact met de gemeente verloopt via Tristan.
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