Corona protocol opening DRN
versie 1.7; 23-6-2020
Inleiding
Op basis van de aanvullende maatregelen die de overheid dinsdagavond 21 april jl. bekend heeft
gemaakt in de aanpak van het coronavirus, heeft Scouting Nederland aangepaste richtlijnen
opgesteld om het Scoutingspel vanaf 29 april j.l. te kunnen spelen. Daarnaast heeft de
veiligheidsregio aanvullingen gedaan op 3 en 15 juni 2020 t.b.v. het spel. Deze zijn opgenomen in dit
protocol en als uitgangspunt gebruikt.
Richtlijnen van Scouting Nederland
De nieuwe maatregelen hebben veel consequenties voor hoe we opkomsten de komende tijd
moeten gaan inrichten. Voor kinderen en jongeren is er (beperkt) fysiek contact mogelijk, binnen
deze grenzen is een lijst richtlijnen opgesteld om rekening mee te houden tijdens het opstarten van
het offline programma.
De 4 belangrijkste punten zijn
- Opkomsten voor jeugdleden tot en met 18 jaar (Bevers-Welpen-Zeeverkenners-Wilde
Vaart) kunnen weer plaatsvinden.
- Leiding en kader van de vereniging én jeugdleden >13 jaar houden 1,5 meter afstand.
- Geen evenementen met meer dan 30 personen.
- Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.
Afspraken met de gemeente
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel
(geen officiële wedstrijden). Scouts tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten
sporten. Binnen activiteiten zijn toegestaan, behalve sport- en bewegingsactiviteiten voor groepen
tot maximaal 30 scouts, excl. leiding.
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen
daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
De richtlijnen van Scouting Nederland zijn aangepast op de speltakleeftijden en op zo min mogelijk
contactmomenten tussen speltakken, leiding en speltakken onderling. De afspraken die jouw
gemeente maakt zijn uiteindelijk leidend.
De gemeente Rotterdam volgt het protocol van Scouting Nederland van 24 april j.l. grotendeels. In de
noodverordening van de Gemeente Rotterdam (29-4-2020) zijn een aantal regels opgenomen die
afwijken van het protocol van Scouting Nederland. Deze regels zijn leidend voor alle Scoutinggroepen
in de gemeente Rotterdam.

Hieronder de specifieke uitwerking van de regels voor Scouting Dorus Rijkers Nesselande.
Algemeen
De veiligheid van de jeugdleden en leiding staat altijd voorop. Bij verkoudheidsklachten of ziekte
blijven jeugdleden en leiding thuis. Alle opkomsten zijn zoveel mogelijk in de buitenlucht. Mocht dit
vanwege weersomstandigheden niet lukken, kan de opkomst verplaatst worden naar binnen. Met
naleving van de regels zoals genoemd onder het kopje ‘afspraken met de gemeente’.
Dit protocol wordt digitaal aan de ouders verstrekt en op de website geplaatst zodat het ten allen
tijden inzichtelijk is. Heb je de volgende (ook milde) symptomen zoals (neus) verkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts, kom dan niet naar de opkomst.
Clubhuis & opkomst
Er is bij het sanitair voldoende handzeep en papieren handdoekjes. De teamleider van de op dat
moment draaiende speltak is verantwoordelijk voor het aanvullen van de papieren handdoekjes &
zeep in de toiletruimte.
De papieren handdoekjes, zeep, schoonmaakmiddelen en EHBO middelen worden door Ingrid Meijer
aangevuld zodat deze altijd voldoende aanwezig zijn in het clubhuis. Voor en na iedere opkomst
wordt het sanitair, deurklinken en kranen schoongemaakt door het leidingteam dat opkomst
gedraaid heeft, de teamleider is hiervoor verantwoordelijk, zie in presentielijst codering ‘TL’.
Kinderen moeten naar het toilet geweest zijn, voordat ze naar de opkomst komen.
Hoe gaan de opkomsten in zijn werk
Vooraf spelprogramma maken, alle materialen pakken en bv afvalbakken klaarzetten. Voor alle
scouts is er buiten bij spelactiviteiten geen 1,5 meter beperking. De banken en tafels worden na
iedere opkomst gereinigd.
Buiten wordt een mobiele wastafel geplaatst met stromend water, zeep en papieren handdoekjes.
Bij iedere opkomst is een COVID-verantwoordelijke, zie in presentielijst codering ‘COV, deze is
herkenbaar aan een hesje. Mochten er incidenten zijn of er mensen aangesproken moeten worden
op gedrag, communiceert COVID-verantwoordelijke dit aan de COVID-19 coördinator Ellen Vriens.
Het scoutingspel wordt naar binnen verplaatst bij naderend slecht weer. De opkomst wordt
stopgezet indien blijkt dat binnen de groep de regels niet te handhaven zijn. Dit ter beoordeling aan
de COVID-verantwoordelijke van de opkomst/ COVID-19 coördinator. De COVID-verantwoordelijke
en/of COVID-19 coördinator zijn verantwoordelijk voor het ontruimen en afsluiten van het terrein. Bij
afgelasting van de opkomst, worden online activiteiten doorgezet.
Er worden weer consumpties aan de scouts aangeboden. Bij voorkeur voorverpakt voedsel en
drinken in wegwerpbekers.

Halen en brengen
Jeugdleden komen zoveel mogelijk zelfstandig naar het clubhuis. ZVK en WiVa leden komen zelf
richting het clubhuis. Bij brengen en halen van jeugdleden komen ouders zoveel mogelijk alleen en
enkel met het jeugdlid dat opkomst heeft, ze wachten buiten het hek dat toegang geeft tot het
terrein. Ze houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot andere ouders, kinderen en leiding. Als er
vragen zijn aan de leiding kunnen die bijvoorbeeld per mail of telefonisch gesteld worden.
Kinderen komen maximaal 10 minuten voor de opkomsttijd aan en vertrekken direct na het sluiten
van de opkomst.
Afstand > 13 jaar
Leiding houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jeugdleden van 13 jaar en ouder.
Jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 18 jaar houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot elkaar, tenzij er
sport-en spelactiviteiten (bv. zeilen) gedaan worden. Afstand tot leiding is altijd 1,5 meter.
Vanwege de gemengde leeftijd in de groep Zeeverkenners, wordt deze groep gesplitst gedurende de
Corona periode. De groep <13 jaar draait op zaterdag tussen 15:30 en 17:30 en de groep >13 jaar op
zaterdag tussen 19:00 en 21:00. Zie ook onderstaand schema.
Het clubhuis mag weer gebruikt worden mits de 1,5 meter regel en de maximale groepsgrootte van
30 personen in acht genomen worden.
Openen en sluiten van de opkomst gebeurt op 1,5 meter van elkaar (leiding en jeugdleden van
13 t/m 18 jaar) indien dit niet mogelijk is sla je dit onderdeel over.
Er draait maximaal 1 speltak tegelijkertijd. Opkomsttijden zijn aangepast:
WiVa
vrijdag
19.30-22.00 uur
Bevers
zaterdag
10.00-12.00 uur
Welpen
zaterdag
12.45-14.45 uur
ZVK <13 jaar zaterdag
15.30-17.30 uur
ZVK >13 jaar zaterdag
19.00-21.00 uur
Tussen de opkomsten is er voldoende tijd om de kinderen en leiding aan te laten komen en te laten
vertrekken zonder contactmomenten. Bovendien is er voldoende tijd om het sanitair te
desinfecteren voordat de volgende groep komt. Er zijn desinfecterende doekjes aanwezig.
Het minimale aantal leiding voor een speltak is twee personen. Hulpleiding <18 jaar kan weer
meehelpen tijdens opkomsten, mits de 1,5 meter regel in acht genomen wordt.
Kaderleden mogen weer in het gebouw aanwezig zijn tijdens opkomsten, mits de 1,5 meter regel in
acht genomen wordt.
Er wordt per speltak een papieren presentielijst bijgehouden met aanwezigheid inclusief tijd en
datum. Hierop staat aanwezigheid vermeld van zowel scouts, leiding als overig kader (bestuur en
vertrouwenspersoon).

Waterwerk
De waterwerkers zijn verdeeld in 3 groepen.
1. Zeeverkenners <13 jaar
2. Zeeverkenners >13 jaar
3. Wilde Vaart 14-18 jaar
Regels voor Zeeverkenners <13 jaar
De kinderen hoeven geen onderlinge afstand te houden maar houden zich aan de volgende regels:
1. Kinderen zorgen ervoor dat ze de juiste kleding al aan hebben zodat ze zich niet hoeven te
verkleden. Zwemvesten mogen weer op de groep aangetrokken worden.
2. Kinderen wassen hun handen voor- en na het optuigen en voor vertrek en na aankomst van
de vlet in de haven.
3. Vletten blijven uit de buurt van andere boten op het water.
4. Aanleggen mag alleen op rustige plekken en met inachtneming van de 1,5 meter regel.
5. Leiding vaart met maximaal 3 personen in een begeleidingsboot zodat zij onderling genoeg
afstand kunnen bewaren ook blijft deze boot op het water minimaal 2 meter uit de buurt van
de vletten.
6. Leiding mag meevaren in de zeilboot met de scouts.
Regels voor Zeeverkenners >13 jaar & Wilde Vaart
1. Kinderen zorgen ervoor dat ze de juiste kleding al aan hebben zodat ze zich niet hoeven te
verkleden. Zwemvesten mogen weer op de groep aangetrokken worden.
2. Kinderen wassen hun handen voor- en na het optuigen en voor vertrek en na aankomst van
de vlet in de haven.
3. Vletten blijven uit de buurt van andere boten op het water.
4. Aanleggen mag alleen op rustige plekken en met inachtneming van de 1,5 meter regel.
5. Leiding vaart met maximaal 3 personen in een begeleidingsboot zodat zij onderling genoeg
afstand kunnen bewaren ook blijft deze boot op het water minimaal 2 meter uit de buurt van
de vletten.
6. Omdat het zeilen valt onder sportactiviteiten hoeven de scouts op de vlet geen 1,5 meter
afstand te bewaren. Advies is maximaal 6 scouts per vlet.
Zomerkampen
Binnen de vereniging is besloten dat de ‘reguliere’ zomerkampen niet door gaan. Er wordt gekeken
naar een alternatief programma. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we de ouders
informeren. De Wilde Vaart gaat dit jaar wel op kamp en maakt hiervoor een eigen kampprotocol.
EHBO
In het geval er EHBO nodig is, staat zowel de veiligheid van de gewonde als die van de EHBOer voorop.
Wij volgen de richtlijnen van het Rode Kruis. Bijna alle leiding en vrijwilligers hebben bij DRN een
EHBO-diploma. Er zijn voldoende EHBO-middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen op het
terrein aanwezig. Penningmeester Ingrid Meijer, bestuurslid, is ervoor verantwoordelijk dat er
voldoende EHBO-materiaal en beschermingsmiddelen op voorraad zijn. De standaard voorraad
wordt aangevuld met mondmaskers en handschoenen.

COVID-19 coördinator & communicatie
Onze COVID-19 coördinator is Ellen Vriens, bestuurslid. Zij is bereikbaar onder nummer 06-22311321.
Alle vragen van ouders en leiding kunnen via haar gesteld worden. Indien nodig volgt aanpassing van
het protocol.
In geval van grensoverschrijdend gedrag m.b.t. COVID-19 kan in voorkomende gevallen contact
opgenomen worden met de COVID-19 coördinator van de groep, Stadstoezicht of de Politie:
a. COVID-19 coördinator DRN, Ellen Vriens, 06-22 311 321
b. Stadstoezicht: 14010 of rotterdam.nl/meldingen
c. Politie: 0900-8844
Tot slot
Er is een meldingsplicht: Als een jeugdlid of leiding ziek wordt of een zieke in de omgeving blijkt te
hebben nadat deze de afgelopen twee weken deel heeft genomen aan een fysieke opkomst, dan is
melding aan het groepsbestuur verplicht, zodat anderen geïnformeerd kunnen worden. Meldingen
via de COVID-19 coördinator, Ellen Vriens. Zie verderop in dit protocol.
Bedenk dat deze regels er niet zijn om je te pesten, maar dat het gaat om de veiligheid en
gezondheid van jou en alle mensen om je heen. Daarom vertrouwen we erop dat iedereen zijn
uiterste best doet om deze regels zo goed mogelijk op te volgen. Bedenk je dat het niet opvolgen of
slordig omgaan met deze regels grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor de gezondheid maar
ook voor de vereniging en jouzelf. Er kunnen zelfs als je denkt dat een overtreding onschuldig is grote
gevolgen aan vastkleven. Het kan flinke boetes opleveren en zelfs leiden tot de sluiting van het
gebouw of de groep. Neem dit risico niet. In geval van twijfel altijd even overleggen. Het bestuur zal
bij voorkomende gevallen niet aarzelen streng op te treden om deze regels te handhaven.

