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Sinds de eerste versoepelingen van de Corona maatregelen zijn aangekondigd zijn we 
druk bezig geweest om ook weer opkomsten op de blokhut te kunnen organiseren. En 
eindelijk met succes, na overleg met de gemeente mogen we weer van start!

Opkomsten starten vanaf 15 mei
Vanaf 15 mei hebben explorers, scouts, welpen en bevers weer opkomsten op de 
blokhut. Dit kan alleen als we ons aan strenge afspraken houden, vergelijkbaar met het 
onderwijs en de sportverenigingen. Zo zullen de opkomsten alleen buiten plaatsvinden en 
moeten leden vanaf 12 jaar (wij leggen de grens bij de scouts) en leiding 1,5 m afstand 
houden tijdens de activiteiten. Lees de afspraken in de bijlage zorgvuldig en houd je er 
aan.

Afmelden / overleg met de leiding
Mocht je als ouder je kind liever niet brengen, laat het de leiding alsjeblieft weten en meld 
je af. Wil je graag iets overleggen met de leiding, doe dat telefonisch. Tijdens de opkomst 
is er geen mogelijkheid met de leiding te overleggen.

Pinksterkamp / zomerkamp
Zoals jullie begrijpen zal het gezamenlijke pinksterkamp dit jaar niet door gaan. Dit 
weekend vindt er voor elke speltak wel een gewone opkomst plaats. Over de 
zomerkampen kunnen we nog geen duidelijkheid geven. Scouting Nederland is bezig hier 
een protocol voor op te stellen. Op 1 juni geven zij hun advies, dit is echter niet bindend 
voor de verschillende gemeenten. Elke speltak zal bij de gemeente waar het kamp 
plaatsvindt navragen of het door kan gaan en onder welke voorwaarden. Wanneer we 
meer weten informeren we jullie zo snel mogelijk. 

Vlooienmarkt; positief nieuws 
Dit jaar moesten we de vlooienmarkt afzeggen. Hierdoor missen we een grote 
inkomstenbron: de vlooienmarkt bracht vorig jaar €5000 op. Door een gift van Copaco 
(een ICT distributeur) en het Rabobank coöperatiefonds hebben we dit bedrag weer 
binnen! Een enorme meevaller voor onze groep.

Kizito voor thuis
Al 6 weken hebben we bevers, welpen en scouts Kizito voor thuis zodat ze met scouting 
bezig kunnen zijn en met succes. Zo’n 30 kinderen zijn druk bezig met de opdrachten en 
sturen de mooiste foto’s en filmpjes in.  
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Spelregels voor veilige
scoutingactiviteiten
Jeugdleden t/m 18 jaar kunnen weer samen bij de blokhut activiteiten doen, 
maar wel op een aangepaste manier. Wil of kun je als jeugdlid niet naar Scouting dan 
hebben we daar alle begrip voor. Laat het wel even weten aan de leiding. 

Tijdens de opkomsten zijn bestuursleden aanwezig om toe te zien op de maatregelen 
en als aanspreekpunt mocht er een controle plaatsvinden.  

Als iedereen zich aan deze regels houdt kunnen we eindelijk weer draaien. We 
beperken hiermee de de kans op besmetting en voorkomen een boete of sluiting.




