Onderwerp: start opkomst vanaf 16 mei
Nijmegen, 7 mei 2020

Beste ouders/verzorgers en leden,

Amalgama
 Scouting is een plezierige
vrije-tijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de
vorming van de
persoonlijkheid.
 ruim 100.000 leden

Op basis van de aanvullende maatregelen die de overheid dinsdagavond 21 april bekend
heeft gemaakt in de aanpak van het coronavirus is het voor scouting Amalgama gelukkig
weer mogelijk vanaf 16 mei as. opkomsten te organiseren.

 circa 25.000 kaderleden
 32 miljoen leden wereldwijd
 circa 1.500 Scoutinggroepen
 Landelijk Bureau in Leusden
 Infocentrum (033) 496 02 60

Om het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken zijn aangepaste
richtlijnen opgesteld die van invloed zijn op de organisatie van de bijeenkomsten. Met
deze brief willen wij u informeren over de kaders en mogelijkheden die voor komende tijd
gaan gelden en u vragen de onderstaande richtlijnen ook met uw kinderen te bespreken
zodat we met elkaar weer een nieuwe voorzichtige start kunnen maken op een veilige
wijze.

 Scoutshop met 17 filialen
 21 labelterreinen

Richtlijnen.
Voor kinderen en jongeren is er (beperkt) fysiek contact mogelijk, binnen deze grenzen is
een lijst met richtlijnen door Scouting Nederland opgesteld.
De 7 belangrijkste punten zijn:
 Opkomsten voor jeugdleden tot 18 jaar (bevers t/m scouts) kunnen weer
plaatsvinden als ze in de buitenlucht zijn georganiseerd.
 Vermijd contactspelen of activiteiten waarbij nauw contact is.
 Voor de Bevers en de Welpen geldt dat er geen afstandsbeperkingen zijn tussen
de kinderen in deze leeftijdsgroep.
 Voor de Scouts geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter tussen de leden en
tussen leden en de leiding.
 Voor de Explorers en de Stam geldt dat voor leden ouder dan 18 jaar er nog geen
opkomsten mogelijk zijn.
 Geen overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen.
 Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.
Met deze punten en de maatregelen van het RIVM die voor iedereen gelden is nagedacht
over hoe vanaf aanstaande zaterdag 16 mei voor de jeugdleden een programma op te
zetten waarin veiligheid op het gebied van gezondheid op de eerste plaats komt.

Speltakken.
Voor de speltakken geldt dat dit een aanpassing inhoudt van de opkomsttijden en –duur.
Bevers / Welpen:
opkomst van
12.00 uur tot 13.30 uur
Scouts:
opkomst van
9.30 uur tot 11.00 uur
Explorers:
online opkomst van
9.30 uur tot 11.00 uur
Dus: de opkomst is verkort naar 1,5 uur; de redenen hiervoor zijn:
* ruime tijd voor en na de opkomst (dat is voorgeschreven)
* beperkte spel mogelijkheden om de opkomst aantrekkelijk te houden
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Afspraken voor de ouders; wilt u dit ook met uw kind(eren) bespreken.
We vragen u om met de volgende afspraken rekening te houden en met u kinderen te bespreken
• Jeugdleden komen zoveel mogelijk zelf naar de groep. Als zij gebracht en opgehaald worden blijven
ouders bij de fiets of in de auto om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen.
• Jeugdleden gaan direct na de opkomst naar huis. Er is geen ruimte voor een nazit.
• Jeugdleden en vrijwilligers drinken en eten alleen zelf meegebrachte consumpties.
• Jeugdleden gaan thuis al naar het toilet voordat ze naar de activiteit komen. Zo wordt er zo min
mogelijk gebruik gemaakt van het sanitair. Het clubgebouw houden wij zoveel mogelijk
gesloten.
• Wij nemen de hygiëne voorschriften in acht (handzeep, papieren handdoekjes en geen gebruik van
douches).
• Bij slecht weer is er geen fysieke opkomst, omdat er binnen geen activiteiten mogen plaatsvinden.
• We hebben respect voor uw besluit om eventueel niet mee te doen.
Zomerkamp.
De maatregelen van de overheid reiken nu nog niet zo ver.
Het advies van Scouting Nederland is om de voorbereidingen voor het zomerkamp door te zetten. Door het
zomerkamp gewoon voor te bereiden zijn we verzekerd van een geslaagd kamp indien we straks gewoon
met elkaar op kamp kunnen. Mocht het kamp niet door kunnen gaan, dan kunnen we de voorbereidingen
gebruiken voor een volgend zomerkamp.
Uiterlijk 1 juni volgt het besluit van Scouting Nederland over eventuele doorgang van de zomerkampen.
Ons zomerkamp is gepland van zondag 12 juli t/m donderdag 16 juli.
We wachten dus af met onze beslissing en zullen u daar uiterlijk 15 juni uitsluitsel over geven.

Tot slot.
De genoemde richtlijnen zijn een advies van Scouting Nederland. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. We
hebben daarom voordat we starten met het aanbieden van Scoutingactiviteiten contact opgenomen met
de gemeente.
Scouting Nederland heeft samen met een aantal belangrijke jeugdorganisaties een brief gestuurd aan alle
burgemeesters in Nederland. Met de oproep: “We willen allemaal dat kinderen na de lastigste periode
weer kunnen sporten, spelen en bewegen. Met leeftijdsgenootjes en buiten in de frisse lucht. Uiteraard
binnen de richtlijnen van het kabinet. Naast sportclubs dragen ook jeugdorganisaties hier aan bij. Graag uw
medewerking, ook aan belangrijke jeugdorganisaties, om hun activiteiten voor kinderen weer mogelijk te
maken.” Ons plan om weer te starten met de opkomsten hebben we ook voorgelegd aan de gemeente.

We hopen iedereen binnenkort in goede gezondheid terug te zien. Als er vragen zijn dan kunt u terecht bij
de leiding maar ook het bestuur is bereikbaar voor vragen via info@scoutingamalgama.nl

Met vriendelijke groet,

Staf en bestuur scouting Amalgama
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