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Algemeen 

 Opkomsten zijn alleen mogelijk buiten op ’t Weitje en niet in ons gebouw. 

 Er kan slechts één speltak tegelijk draaien volgens het schema van onze groep. 

 Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je weer komen. 
 

Op onze fysieke speltakactiviteiten zijn tot nader order de volgende landelijke protocollen door de 

gemeente Terneuzen van toepassing verklaard: 

 Corona en Scouting vanaf 29/4   (Scouting Nederland) 

 NOC NSF Protocol verantwoord sporten v.1 

 

Beide protocollen krijgen regelmatig een update. In onze richtlijn zijn de meest recente protocollen 

van resp. 7 mei en 8 mei verwerkt. Zo nodig mailen wij jullie een revisie van deze instructies. 

Vragen:  benader Michal of Erik. 

 

Voorbereiding instructie leiding 

Een fysieke bijeenkomst van de speltak moet op de gemeentelijke website zijn aangemeld. Als de 
opkomsttijd verder niet verandert kan dat éénmalig. Voeg bij de melding de meest recente versie toe 
van bovengenoemde protocollen en van deze richtlijn.  
(https://www.terneuzen.nl/Formulieren_Terneuzen/Melding_buitensportactiviteit) 

 Bepaal wie van de leiding opkomt. Houd er rekening mee dat sommige leiding het voor 

zichzelf of voor zijn thuisomgeving een te groot risico vindt. 

 Zorg dat leden en ouders geïnformeerd zijn over de opkomst en onze (ouder)informatie met 

voorwaarden en afspraken over o.a. vooraf naar de wc gaan, zelf drinken meenemen, 

brengen en halen tot en vanaf de ingang van ’t Weitje vanaf het parkeerterrein. 

 Check vooraf de weersverwachting. Annuleer zo nodig.  

 Wees als teamleiding een half uur vóór opkomst aanwezig en trek een fluohesje aan. 

 Houd de voordeur van de hoofdingang open en andere deuren en lokalen gesloten tijdens de 

bijeenkomst. 

 Zorg voor schone toiletten en handenwasgelegenheid. Plaats daar drukpompjes met zeep en 

papieren handdoekjes. Stel zo mogelijk de mobiele buitenkraan op. 

 Zorg voor huishoudhandschoenen en schoonmaakmiddelen voor toilet, spelmaterialen, 

deurklinken. 

 Zorg dat je papieren zakdoekjes op zak hebt. 

 Leg spelmateriaal buiten gereed. 
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Aanvang bijeenkomst 

 Opvangen leden door 1 leiding in fluohesje, bij de boeien aan de ingang van ’t Weitje. Stel je 

hier 15 minuten voor aanvang op en laat de kinderen na aankomst één voor één gelijk 

doorlopen naar het gazon vóór onze vlaggenmast. 

 Andere leiding verzamelt bij vlaggenmast 

 Leiding bij de ingang is tevens aanspreekpunt naar ouders/begeleiders en zo nodig naar de 

Doormangroep of handhavers. 

 Ouders en begeleiders hebben geen toegang, stuur ze terug als ze de 1,5 meter 

afstandseisen niet in acht nemen of de doorgang voor passeren op afstand belemmeren. 

 Ontvang Scouts en Explo’s in een carree of cirkel overeenkomstig de 1,5 m. afstandsregel. 

 Houd Bevers, Welpen en Kabouters bij elkaar; ze hoeven onderling geen afstand te houden. 

 

Openen 

 Open zoveel mogelijk de bijeenkomst zoals je gewend bent, maar volgens de afstandsregels. 

 Maak duidelijk aan de leden dat het fijn is om weer samen te zijn, maar dat we ons aan de 

coronaregels moeten houden. Dat kan alleen door goed te luisteren naar de leiding en niet 

door elkaar heen te rennen. Als je toch nodig moet vraag dan of je naar de WC mag gaan.  

 Benoem de consequenties voor het overtreden van de regels (overtreden na waarschuwing 

kan dit betekenen dat een jeugdlid naar huis gestuurd wordt) 

 Voor Scouts en explo’s: houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van anderen. 

 Voor Bevers, Welpen en Kabouters: ga niet naast je leiding staan. 

 Leiding moet de leden bij overtreding van de regels direct aanspreken. 

Programma 

 Vermijd drukte. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: grijp tijdig in 

en pas het programma aan. 

 Voorkom het organiseren van contactspelen bij de scouts en explo’s, zoals Britse Bulldog of 

activiteiten waarbij handen vastgehouden moeten worden (bijvoorbeeld Slingertikkertje).  

 Organiseer geen kook- of eetactiviteiten, geen kampvuur.  

 Geef de leden zo nodig een papieren zakdoekje en laat ze dat na gebruik in de container 

gooien. 

 Bij verkoudheids- of ziekteverschijnselen bij aanwezigen: stuur ze naar huis. 

 Zorg dat kinderen na toiletgebruik de handen wassen en maak het toilet schoon.  

 Laat de leden de handen wassen aan het eind van het programma. Gebruik hiervoor bij 

voorkeur de mobiele buitenkraan.  

 Jeugdleden en vrijwilligers drinken eigen meegebracht drinken en eten alleen zelf 

meegebrachte consumpties. 
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Sluiten 

 Sluit zoveel mogelijk de bijeenkomst zoals je gewend bent, maar volgens de afstandsregels.  

 Geef de leden een vooruitblik op de volgende bijeenkomst; fysiek of online. 

Vertrek 

 De leiding in fluohesje begeleidt de leden naar de ingang van ’t Weitje en stelt zich daar op. 

 Leden en ouders/ begeleiding gaan direct naar huis. Er is geen ruimte voor een nazit. Blijf 
niet hangen op het parkeerterrein. Voorkom dat de ruimte om elkaar op afstand te passeren 
belemmerd wordt. Ga niet met ouders/ begeleiding in gesprek/discussie, neem zo nodig later 
contact met ze op. 

 Reinig spelmaterialen en WC’s en handenwasgelegenheid. 

 Sluit de voordeur van de hoofdingang. 
 

EHBO 

Bij het verlenen van eerste hulp is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dit 
betekent niet dat je iemand in nood niet mag helpen. Als je hulp gaat verlenen, is het heel belangrijk 
dat je goed zorgt voor je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid als hulpverlener staat altijd voorop. 
 
* Gebruik zo mogelijk handschoenen uit de EHBO doos. 
* Wees in alle gevallen extra voorzichtig met lichamelijk contact. Was je handen grondig voor en na 
het verlenen van eerste hulp, om de kans op besmetting te verkleinen. Dit geldt ook voor de kleinere 
handelingen, zoals het plakken van een pleister of aanbrengen van een verband. 
*  Het coronavirus verspreidt zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of via de 
luchtwegen. Het virus wordt niet verspreid via bloed of verbrande of beschadigde huid. Je kunt een 
(huid)wond dus normaal behandelen. Uiteraard let je hierbij wel op je eigen veiligheid en was je je 
handen voor en na het helpen, en verleen je geen eerste hulp als je zelf klachten hebt. 
 
Als het kan: Bied hulp op afstand 
Geef het slachtoffer aanwijzingen om zichzelf te helpen als deze hiertoe in staat is. Je kunt 
bijvoorbeeld verbandmiddelen aanreiken en uitleggen hoe het slachtoffer deze moet gebruiken. 
 
Indien nodig: bel om hulp 
Vraag of je een familielid of huisgenoot van het slachtoffer kan bellen. Bel 112 als het slachtoffer niet 
aanspreekbaar of ernstig gewond is. 
 
Reanimatie 
Pas geen mond op mond beademing toe bij een reanimatie van een volwassene. 
Bij kinderen tot de puberteit geldt: houd bij reanimatie van kinderen de normale richtlijnen aan. Het 
risico op besmetting is beperkt. 
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