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HEB JE VRAGEN? KIJK DAN OP SCOUTING.NL/CORONAVIRUS
STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ? MAIL NAAR COMMUNICATIE@SCOUTING.NL

OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-57746422

Nederland is tot en met 19 januari in lockdown. Scouting neemt daarom haar verantwoordelijkheid om contacten gedurende deze periode tot een minimum te beperken. 
Scouting past niet binnen de smalle definitie die de overheid in deze lockdown aan sportactiviteiten heeft toegekend. Daarom zijn er géén opkomsten en zijn clubhuizen gesloten. 
Online activiteiten zijn wél mogelijk. We roepen op zoveel mogelijk aan de slag te gaan met de goede ervaringen van de #ikscoutthuis activiteiten van de eerste lockdown. Samen 

zorgen we ervoor dat onze leden ook tijdens deze lockdown kunnen genieten van toffe Scoutingactiviteiten. 
Scouting Nederland spant zich actief in om in overleg met de overheid Scouting zo snel als (veilig) mogelijk is, weer op te starten. Zoek de grenzen van de regels niet op,  

zodat we na 19 januari snel weer écht naar Scouting kunnen. 

Opkomsten voor alle 
leeftijden gaan alleen 

online door.

 Clubhuizen en 
wachtschepen  
zijn gesloten.

OPKOMSTEN

Organiseer online opkomsten en/of activiteiten die 
scouts thuis kunnen doen. 

Tips en ideeën vind je op www.thuisopavontuur.nl

Het is belangrijk om leden tijdens de lockdown te blijven 
binden. Zo bied je ze niet alleen uitdagende activiteiten 
in een moeilijke tijd, maar behoud je ze op langere 
termijn ook als lid van de groep. Zorg ook voor online 
contactmomenten waarbij leden elkaar ontmoeten. 

WATERSCOUTING

Klussen en onderhoud aan boten wordt uitgesteld tot na 
de lockdown.

ALGEMEEN

Alle opkomsten, activiteiten en bijeenkomsten gaan niet 
door. Online bijeenkomsten en #ikscoutthuis activiteiten 
zijn het alternatief.

Clubhuizen zijn gesloten.

KAMPEN EN OVERNACHTINGEN

Kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.

Kampeerterreinen zijn gesloten voor groepskamperen. 
Huishoudens of gezelschappen van maximaal 2 
personen zijn toegestaan.

EVENEMENTEN / ACTIVITEITEN / ACTIES

Groeps- en regioactiviteiten gaan niet door.

Meer informatie over evenementen volgt begin 2021.

Geen acties langs de deuren. 

BIJEENKOMSTEN

Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau gaan (fysiek) niet door.

Plan je bijeenkomst, vergadering of training online.

Clubhuizen zijn gesloten. Stel klussen en andere  
bijeenkomsten uit tot na de lockdown.

KERST- EN NIEUWJAARSACTIVITEITEN

Een groepsactiviteit, zoals een boerenkoolmaaltijd 
of nieuwjaarsborrel kun je online organiseren. Meer 
informatie in veelgestelde vragen.

Thuisbezorgen van bijvoorbeeld de boerenkoolmaaltijd 
kan, evenals het organiseren van een drive thru, maar 
nooit met meer dan 2 personen die zich houden 
aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand en de 
hygiënemaatregelen. Voorkom ten allen tijden drukte 
en contact tussen deelnemers bij bijvoorbeeld een drive 
thru of aan de deur! 

Bereiden van maaltijden, hapjes en drankjes kan niet 
in het clubhuis, dus moet thuis, of werk samen met de 
lokale horeca. Ga na of dit gezien de lockdownsituatie 
en hygiënerisico’s wenselijk is en denk na over een 
alternatief. 

http://www.thuisopavontuur.nl
https://www.scouting.nl/updates/scoutingevenementen-in-2021-wat-kan-er-w%C3%A9l
https://www.scouting.nl/coronavirus
https://www.scouting.nl/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

