
Beste allemaal, 

We hebben allemaal meegekregen dat er aanvullende maatregelen genomen zijn. De 

uitzondering voor Jong Nederland blijft bestaan. Dit betekent dat bijeenkomsten voor leden 

tot en met 17 jaar door kunnen gaan. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor 4 november. 

Bijeenkomsten voor leden en vrijwilligers vanaf 18 jaar gaan niet door. Dit betekent ook dat 

bijvoorbeeld vergaderingen niet fysiek plaats kunnen vinden. Daarom wordt de geplande 

Afdelingsraad voorlopig doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2021. 

Het zijn lastige tijden. We gaan ervan uit dat jullie allemaal je verantwoordelijkheid nemen. 

Zoek de grenzen van de regels niet op. 

Als jullie nog vragen hebben dan staat het Landelijk Bureau uiteraard voor jullie klaar. Je 

kunt ze bellen op maandag, dinsdag, en donderdag van 9.30 – 12.30 via 013 580 00 85. 

Vriendelijke groet, 

Het Landelijk Bestuur van Jong Nederland, 

Erwin, Koen en Peter 

  

Kun je als Jong Nederland nog groepsbijeenkomsten houden? 

Ja, bijeenkomsten voor leden tot en met 17 jaar mogen doorgaan. Er zijn wel dingen om 

rekening mee te houden, zie hieronder. Hou bij voorkeur bijeenkomsten buiten. 

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: 

o 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. 

o Nies en hoest in je elleboog. 

o Was regelmatig je handen. 

o Ben jij of iemand in je gezin/huishouden positief getest op COVID-19 in de 

afgelopen 10 dagen dan blijf je thuis. 

• De regels gelden voor afstand houden: 

o Jeugdleden tot en met 17 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar. 

o Jeugdleden vanaf 13 jaar en leiding houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

o Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Als het qua aantal kinderen nodig is, deel de groep dan op. 

• Niet meer dan 1 groep tegelijkertijd op het terrein of in 1 (zelfstandige) ruimte. Als je 

verzamelpunt door meerdere groepen gebruikt wordt, spreid dan je begin- en 

eindtijden. 

• Er is geen beperking op het aantal vrijwilligers op een groep, maar zorg dat dit in 

verhouding staat. Dus niet 5 vrijwilligers voor 5 kinderen.   



• 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. 

• Voor de groepsbijeenkomst is er met iedereen een gezondheidscheck om het volgende 

te vragen: 

o Heb je nu of in de afgelopen 24 uur één of meer van de volgende (milde) 

klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheid, berhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 

o Heb je op dit moment een huisgenoot / gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

o Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 

is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

o Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met 

een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met 

deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

o Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

▪ 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 op het toilet voor zeep en papieren handdoekjes. 

• Reinig het sanitair, deuren inclusief klinken, lichtknopjes en andere oppervlakken die 

veel aangeraakt worden na elke groepsbijeenkomst. 

• Reinig materialen die je gaat gebruiken voor de groepsbijeenkomst en maak alles na 

de bijeenkomst ook weer schoon. Denk hierbij ook aan tafels en stoelen. 

• Maak geen eten en drinken klaar. Vraag aan de kinderen om zelf een pakje of fles met 

water mee te nemen. 

• Na de (groeps)bijeenkomst gaat iedereen weer naar huis. Blijf niet hangen op het 

terrein. 

• Houd bij welke kinderen en vrijwilligers er zijn tijdens een bijeenkomst. Bewaar deze 

gegevens minstens 2 weken. 

• Zingen is niet toegestaan voor jeugdleden vanaf 13 jaar en vrijwilligers. 

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

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

•  

o Er geldt geen voorgeschreven maximumaantal personen binnen voor 

bijeenkomsten van leden tot en met 17 jaar voor Jong Nederland (specifieke 

uitzondering op de regel).   

o Het maximaal aantal personen is afhankelijk van de beschikbare ruimte voor 

het volgen van de afstandsregels. 

▪ Jeugdleden tot en met 17 jaar hoeven geen afstand te houden van 

elkaar. 

▪ Jeugdleden vanaf 13 jaar en leiding houden 1,5 meter afstand van 

elkaar. 

▪ Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

o Zorg voor goede ventilatie. Dus ramen en deuren open, en zet mechanische 

ventilatie als die aanwezig is in de hoogste stand. 



Moeten we in ons gebouw een mondkapje dragen? 

Dat ligt eraan. Als het gebouw van jullie zelf is, dan kunnen jullie daarvoor zelf de regels 

vaststellen. Als jullie gebruik maken van bijvoorbeeld een school of wijkcentrum, dan gelden 

de regels van de eigenaar van het gebouw. 

Hoe verleen ik EHBO tijdens (groeps)bijeenkomsten? 

Volg hiervoor de richtlijnen van het Rode Kruis: www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-

verlenen-tijdens-corona/ 

Hoe moet het met kampen (dit zijn alle overnachtingen)? 

Kampen (= alle overnachtingen) zijn niet toegestaan zolang de aangescherpte maatregelen 

gelden. Er zullen voorlopig geen kampvergunningen afgegeven worden.  

  

Hoe zit het met evenementen? 

Evenementen mogen niet doorgaan. 

  

Kunnen we als vrijwilligers nog bij elkaar komen, bijvoorbeeld voor overleg? 

Nee, dit is nu niet mogelijk. Zoek naar andere manieren, zoals online vergaderen.   
 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/

