Beste allemaal,
We hopen dat jullie allemaal nog goed gezond zijn. Afgelopen dinsdag 21 april heeft premier Rutte
aanpassing van de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus bekend gemaakt. Daarin werd onder
andere aangegeven dat georganiseerde buitensportactiviteiten voor kinderen na 29 april weer
opgestart mogen worden. Hier zouden de buitenactiviteiten van Jong Nederland onder kunnen
vallen. Hoe deze maatregel uitgevoerd kan worden, is afhankelijk van jouw gemeente.
Kunnen Jong Nederland afdelingen weer groepsbijeenkomsten houden?
Mogelijk wel. Voordat je dit doet is het belangrijk om je het volgende af te vragen:
• Heb je afspraken kunnen maken met jullie gemeente over het opstarten van
buitenactiviteiten?
• Hebben jullie een geschikte buitenruimte (van jezelf of via de gemeente afgesproken
terrein)?
• Voelen jullie als vrijwilligers je er prettig bij om weer bijeenkomsten te houden? Het is geen
verplichting. Iedereen zal het begrijpen als jullie de deuren nog wat langer gesloten houden.
Als je deze vragen met “ja” beantwoordt, dan kun je de groepsbijeenkomsten weer starten. Ons
advies is om dit goed voor te bereiden en te communiceren met de vrijwilligers, ouders en leden.
Alhoewel het vanaf 29 april zou mogen, lijkt het ons verstandig om tegelijkertijd met de scholen te
starten, dus vanaf 11 mei. De groepsbijeenkomsten kunnen altijd gecombineerd worden met een
online programma.
Als je groepsbijeenkomsten houdt, waar moet je rekening mee houden?
• Volg het advies en de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM, je veiligheidsregio en
gemeente op
• De algemene regels blijven gelden, onder andere:
• heb je verkoudsheidklachten, koorts of last ven benauwdheid dan blijf je thuis. Heeft
er iemand in het gezin / huishouden koorts dan blijft iedereen uit dat huishouden
thuis.
• Nies en hoest in je elleboog
• Was regelmatig je handen
• Groepsdraaien kan voor jeugdleden tot 18 jaar
• Op elke groep staan minimaal 2 en maximaal 3 leiders
• Als het qua aantal kinderen nodig is, deel de groep dan op
• Niet meer dan 1 groep tegelijkertijd op het terrein. Als je verzamelpunt door meerdere
groepen gebruikt wordt, spreid dan je begin- en eindtijden.
• Alleen buitenactiviteiten, ook niet verzamelen of afsluiten in het gebouw
• Ouders mogen de kinderen brengen en afhalen, maar niet blijven kijken tijdens de
bijeenkomst. Maak afspraken over hoe het brengen en halen gaat, kijkend naar de
mogelijkheden bij je locatie.
• Houdt 1,5 meter afstand aan tussen jeugdleden, leiding en ouders. Pas hier ook je
programma op aan.
• Voor kinderen onder de 12 jaar wordt door de rijksoverheid niet meer gevraagd voor
de kinderen om onderling 1,5 meter afstand te houden. Toch raden we aan dit als
uitgangspunt te houden.
• Zorg op het toilet voor zeep en papieren handdoekjes.
• Reinig het toilet, deuren inclusief klinken, lichtknopjes en andere oppervlakken die
aangeraakt worden na elke groepsbijeenkomst
• Reinig materialen die je gaat gebruiken voor de groepsbijeenkomst en maak alles na de
bijeenkomst ook weer schoon
• Maak geen eten en drinken klaar. Vraag aan de kinderen om zelf een pakje drinken of fles
met water mee te nemen.

•
•

Als het regent, zeg dan de bijeenkomst af.
Blijf praten met je vrijwilligers of zij het zien zitten om groep te (blijven) draaien

Hoe moet het met zomerkamp?
Helaas is hier nog geen definitief antwoord op te geven. We verwachten dat er ook na eind mei nog
verschillende maatregelen zullen gelden. Er is een reële mogelijkheid dat er dan nog steeds gevraagd
wordt om afstand te houden van elkaar. Is dit te organiseren op een zomerkamp? Voor degene die
een locatie in het buitenland gepland hebben, is het de vraag of het tegen die tijd toegestaan is om
met een groep naar het buitenland te reizen.
Hoe zit het met evenementen?
Alle evenementen waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden of waarvoor een melding
gedaan moet worden mogen tot 1 september niet doorgaan.
Ik heb andere vragen, zorgen.
Uiteraard staat het Landelijk Bureau nog steeds voor je klaar. Het Landelijk Bureau is bereikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 – 12.30 via 013 580 00 85.
Tot slot wensen we jullie veel gezondheid en sterkte in deze tijd. Ondanks de moeilijkheden doet het
ons plezier om te zien hoe afdelingen creatief omgaan met de beperkingen. Hebben jullie als afdeling
een origineel programma of leuke online activiteit? Deel hem dan met ons via
info@jongnederland.nl.
Groet,
Sjouke, Erwin en Koen

