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Datum: Ermelo, 5 oktober 2020 
Onderwerp: coronaprotocol 12-17 jarigen vanwege clubactiviteiten NGK Ermelo-Harderwijk-Putten 
Voor: jeugdleiders, ouders, verzorgers, kosters en andere betrokkenen. 
Van: jeugdouderlingen Rik van Raalte en Joke de Vries-Nap 

  
Beste jeugdleiders, ouders, verzorgers, kosters en andere betrokkenen, 
 
Eigenlijk willen we het jeugdwerk weer op gaan starten samen met de jeugdleiders. Vanuit 
allerlei onderzoeken en ervaringen die de afgelopen maanden zijn gedaan door YfC, NGK en 
PKN blijkt dat het cruciaal is om echt contact te onderhouden met onze tieners en jongeren. 
Echter door de aangescherpte maatregelen vanwege Corona is er enige terughoudendheid 
om weer te gaan beginnen met dat contact. Want wat mogen we als jeugdleiders wel en 
wat niet? Vandaar dit protocol.  
De basis voor dit protocol komt van JongProtestant, de organisatie van jeugdwerk van de 
PKN. De PKN is actief lid van het CIO en heeft wekelijks contact met minister Grapperhaus 
en/of het ministerie van defensie over Corona. De uitwerking van de maatregelen 
overleggen ze binnen dit orgaan en laten ze vervolgens juridisch toetsen. Kortom, de 
adviezen van de PKN wat betreft jeugdwerk zijn afgestemd op actuele coronamaatregelen. 
In onze gemeente is ook contact geweest met de kosters en met verschillende jeugdleiders. 
Vervolgens is dit protocol ter goedkeuring voorgelegd aan het moderamen en getoetst door 
Hans Konijnenbelt (werkgroep Corona).  
Als jeugdouderlingen willen we met dit protocol kaders en handvatten geven aan ‘onze’ 
jeugdleiders om op een veilige en vertrouwde manier het clubwerk voor 12-17 te 
organiseren. Daarnaast geeft dit protocol ook duidelijkheid aan alle andere betrokkenen. Zo 
weten zij wat er van hen verwacht wordt en laat het zien dat we als jeugdwerk onze  
verantwoordelijkheid nemen. 
We hopen op mooie en gezegende momenten van ontmoeting. 
 
Met liefdevolle groet, 

Rik en Joke 
 
 
 
PS In dit protocol hebben we het steeds over tieners. Het gaat daarbij om de leeftijdsgroep van 12 
tot en met 17 jaar. 
PS Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit protocol dan kun je terecht bij één 
van ons. 
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Protocol van jeugdwerk NGK Ermelo-Harderwijk-Putten 
voor 12 -17 jarigen – versie 5 oktober 2020 

(met dank aan protocol Jong Protestant voor Jeugdclubs, catechesegroepen : 12-17 jarigen) 

 

Voorbereiding voor de club begint 
breng- en haalmomenten, contact met ouders: 

 Laat de tieners zoveel mogelijk zelfstandig naar de activiteit komen. Kom indien mogelijk op 
de fiets naar de kerk en fiets met elkaar mee. 

 Wanneer ouders hun tieners brengen, probeer dan met elkaar mee te rijden. Wanneer 
tieners uit een ander huishouden meerijden, dienen alle inzittenden tijdens de autorit een 
mondkapje te dragen.  

 Ouders zijn niet welkom in de kerk tijdens de clubactiviteiten en zetten de tieners bij de deur 
af. Ook toiletbezoek door ouders of begeleiders is niet mogelijk tijdens de clubactiviteiten. 

 Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een tiener kan bijv. via de digitale weg of 
telefonisch. Dit kan niet uitgebreid besproken worden tijdens het brengen en halen.  

 Beperk het contact tussen kinderen, tieners en jongeren uit verschillende groepen, tussen 
tieners en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk.  

 Ouders zijn verantwoordelijk om buiten ook 1,5 meter afstand te houden van andere ouders 
en tieners. 

 De verwarming gaat voorlopig niet aan omdat er tijdens de activiteiten wordt geventileerd. 
Zorg daarom dat de tieners warm genoeg zijn aangekleed. 

 Zorg dat de tieners voorafgaand aan de club thuis naar de toilet gaan en uitgebreid hun 
handen wassen. 

 De tieners komen de kerk binnen, ontsmetten direct hun handen en volgen de aanwijzingen 
van de clubleiding. 

 Door de clubleiding wordt vooraf aangegeven wanneer de tieners weer opgehaald kunnen 
worden. De ouders en begeleiders blijven buiten wachten tot de tieners naar buiten komen. 

Gebruik kerkzaal in het algemeen: 
 Organiseer de jeugdactiviteiten buiten of in de ruimtes van het (kerk)gebouw. Door de 

beperking dat je thuis maximaal 3 gasten van twaalf jaar en ouder mag ontvangen, zijn 
activiteiten thuis in veel gevallen minder/niet geschikt. Thuis is geen protocol en de huidige 
coronamaatregelen laten dit moeilijk toe. 

 Tijdens de kerkdienst vinden er geen andere activiteiten plaats in het kerkgebouw. 
Jeugdwerk kan daarom niet tijdens de kerkdienst plaatsvinden. Wanneer er jeugdactiviteiten 
zijn, zijn er ook geen andere activiteiten in het kerkgebouw. 

 Binnen de kerk is enkel de kerkzaal geschikt (gemaakt) voor jeugdwerkactiviteiten van 12-17 
jarigen. Hier kan in overleg met de jeugdouderlingen en kosters de ruimte worden 
gereserveerd.  

 Het is nodig om tussen verschillende activiteiten de ruimte te ventileren en bepaalde zaken 
te ontsmetten. 

 Na afloop wordt de kerkzaal weer in de oorspronkelijk staat teruggebracht. 
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Tijdens de activiteit: 
 Er mogen vanaf 29 september in het gebouw 30 tieners tegelijk aanwezig zijn. Dit gaat over 

alle deelnemers die in het gebouw zijn. Mensen die verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie, zoals jeugdleiders vallen hier niet onder.  

 De tieners hoeven onderling geen afstand te houden. 

 Tussen jeugdleiders en tieners moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. Tijdens 
sport- en spelactiviteiten waaraan de jeugdleiders meedoen, hoeft onderling geen afstand 
gehouden te worden. 

 Als een tiener elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan is dit bekend bij de 
ouder(s) van de tiener. De tiener mag dan gewoon deelnemen aan de georganiseerde 
activiteiten. Neem bij twijfel contact op met de ouder(s). 

 Openen, sluiten en andere momenten waarbij je dichter op elkaar staat, doe je nu ook met 
1,5 meter afstand, of sla je over. 

 Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen. 

 De keuken en toiletten mogen gebruikt worden tijdens de activiteit. De crècheruimte, 
consistorie en blokhut mogen niet gebruikt worden tijdens de 12-17 activiteit. 

 

Na afloop van de club/activiteit: 
 De kerkzaal wordt teruggebracht in de oorspronkelijke opstelling. Dit kun je ook samen met 

de tieners organiseren. 

 Alles wat is aangeraakt, zoals deurkrukken, tafels, stoelen en de toiletten moeten na gebruik 
worden gereinigd met water en zeep.  

 Het toilet heeft nog wat ‘agressievere hulpmiddelen’ nodig voor het schoonmaken. Die 
middelen zijn aanwezig in het keukenkastje 

 De keuken wordt ook opgeruimd en schoongemaakt. 

 Als clubleiding kun je ervoor kiezen om dit schoonmaken samen met de tieners te doen. Elke 
keer hebben dan bijvoorbeeld twee tieners ‘corvee’ om te helpen met reinigen. 

 Als alles afgerond is, kunnen de lichten uit en kan de kerk worden afgesloten. 

 De kerk is zo weer klaar voor een nieuwe activiteit. 
 
 

 
 
 
 
  

 


