
  
Beste allemaal, 
 
Met de verdere versoepeling van de maatregelen zijn er ook voor Jong Nederland meer 
mogelijkheden, onder andere om binnen groepsbijeenkomsten te houden. Hieronder staat een 
update van onze eerdere boodschap. Uiteraard blijft het belangrijk om voor jullie afdeling te kijken 
wat de mogelijkheden zijn en waar bestuur, vrijwilligers, leden en ouders zich prettig bij voelen. 
Nieuw toegevoegde tekst is cursief.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Landelijk Bestuur Jong Nederland, Sjouke, Erwin en Koen 
 
Kun je als Jong Nederland weer groepsbijeenkomsten houden? 
Ja, voor alle jeugdleden is dit weer toegestaan. Dit mag zowel binnen als buiten. Let wel op de 
voorwaarden die hiervoor gesteld zijn (zie hieronder). 
  
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 verkoudheidsklachten, koorts of last van 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 
• Ben jij of iemand in je gezin/huishouden positief getest op COVID-19 in de afgelopen 

2 weken dan blijf je thuis 
• 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.  
• 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.  

• 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 of fles met water 

mee te nemen.  
• Blijf praten met je vrijwilligers of zij het zien zitten om groep te (blijven) draaien 

 
Waar moet ik op letten bij (groeps)bijeenkomsten binnen? 

• Maximaal 30 mensen (leden en vrijwilligers) in het gebouw tegelijkertijd. 
o Iedereen vanaf 13 jaar moet 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar (en van 

jeugdleden jonger dan 13 jaar). Mogelijk kunnen er dus minder mensen tegelijkertijd 
in het gebouw.  

o Voor jeugdleden tot en met 12 jaar geldt geen 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd 
in het algemeen wel fysiek contact tussen jeugdleden en hou hier bij het programma 
rekening mee.  



• Afhankelijk van de groepsgrootte kan het nodig zijn om ouders / verzorgers aan te laten 
geven of leden naar de bijeenkomst komen.  

• Voordat iemand naar binnen gaan moet je een kort check gesprek hebben met diegene (of 
ouder/verzorger bij leden) om het volgende te vragen: 

o Ben je verkouden of heb je last van benauwdheid? 
o Heb jij of iemand in het gezin koorts? 
o Ben jij of iemand binnen het gezin/huishouden positief getest op COVID-19 in de 

afgelopen 2 weken? 
 Is het antwoord op een van deze vragen “ja” dan mag het lid niet mee doen.  

o Dit gesprek kan eventueel (vlak) van tevoren via telefoon, mail, app. 
o Het is verstandig af te spreken wie hiervoor verantwoordelijk is 

• Zorg voor goede ventilatie. Dus ramen en deuren open, en zet mechanische ventilatie als die 
aanwezig is in de hoogste stand.   

 
Waar moet ik op letten bij (groeps)bijeenkomsten buiten? 

• Er is geen maximaal aantal personen, maar beperk de groepsgrootte tot wat hanteerbaar is. 
o Voor jeugdleden tot en met 18 jaar geldt geen verplichting tot 1,5 meter afstand van 

elkaar. Vermijd in het algemeen wel fysiek contact tussen jeugdleden en hou hier bij 
het programma rekening mee.  

o Voor iedereen vanaf 19 jaar en ouder geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar en 
jeugdleden. 

  
Hoe moet het met zomerkamp? 
Helaas is hier nog geen definitief antwoord op te geven. Door verschillende organisaties is gewerkt 
aan een concept protocol. Dit wordt nu overlegd met de betrokken instanties en er wordt in de week 
van 8 juni een advies verwacht. 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.  
Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de (zomer)kampen worden er nu geen 
kampvergunningen verstrekt.  
  
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. Als je subsidie kreeg voor dit 
evenement dan is er een kans dat je gemeente alsnog (een deel van) de kosten die je gemaakt hebt 
vergoed.  
  
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 uur via 013 580 00 85. 
 


