Onderwerp: start opkomst vanaf 29 augustus 2020
Nijmegen, 13 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers en leden,

Amalgama

Na een mooie zomervakantie is het weer tijd om volgens de richtlijnen van Scouting
Nederland met betrekking tot het coronavirus Covid-19 te starten met de opkomsten.

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

Om het risico van verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken zijn onlangs
aangepaste richtlijnen opgesteld die van invloed zijn op de organisatie van de
bijeenkomsten. De genoemde richtlijnen zijn opgesteld door Scouting Nederland.
Als Scouting Amalgama volgen wij deze richtlijnen.

• circa 25.000 kaderleden
• 32 miljoen leden wereldwijd
• circa 1.500 Scoutinggroepen
• Landelijk Bureau in Leusden
• Infocentrum (033) 496 02 60
• Scoutshop met 17 filialen
• 21 labelterreinen

Richtlijnen specifiek mbt de zomervakantie:

Op vakantie geweest of klachten
Zijn leden naar een land op reis geweest wat tijdens hun reis een oranje reisadvies had? Of
heeft een lid verkoudheidsklachten? Vraag hen om thuis te blijven en zich te laten testen.
* Negatief getest? Dan ben je welkom bij Scouting. Houd je aan de richtlijnen.
* Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.
Als je weer helemaal beter bent kun je naar Scouting.

Speltakken:

Voor de speltakken gelden de volgende opkomsttijden:
Bevers / Welpen:
opkomst op zaterdag van
9.30 uur tot 11.30 uur
Scouts:
opkomst op zaterdag van
9.30 uur tot 11.30 uur
Explorers:
opkomst op zaterdag van
12.00 uur tot 14.00 uur
Roverscouts
opkomst op vrijdag van
20.30 uur tot 22.30 uur

Blijvende afspraken voor de ouders; wilt u dit ook met uw kind(eren) 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.
Wij nemen de hygiëne voorschriften in acht (handzeep, papieren handdoekjes).
We hebben respect voor uw besluit om eventueel niet mee te doen.

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

• E-mail Secretariaat
info@scoutingamalgama.nl
• Scouting Amalgama
Weteringweg 50
6546JZ Nijmegen
• Corr.adres Secr.
Leuvensbroek 3348
6546TM Nijmegen
• Penningmeester
Scouting Amalgama
Postbank 3985971
• K.v.K. Centraal Gelderland
09179579

Met vriendelijke groet,
Staf en bestuur scouting Amalgama

• Website
www.scoutingamalgama.nl

