
 
 

       Scouting Montgomery 
 
 

Montgomery richtlijnen i.v.m. het Coronavirus 
 
Algemeen 
Scouting Nederland heeft richtlijnen uitgegeven [Scouting en het Coronavirus vanaf 29 april 2020] 
die aangeven wat de mogelijkheden van Scouting zijn na 29 april 2020. Scouting Montgomery 
conformeert zich aan deze richtlijnen. 
Dit document beschrijft hoe een aantal praktische zaken door Scouting Montgomery worden 
ingevuld. Om alle leden op zaterdag activiteiten te kunnen aanbieden en daarbij rekening houdend 
met het maximum van de aanwezigheid van één speltak zijn de opkomsttijden tijdelijk aangepast. 
 
Iedereen die een (lichte) hoest, snotneus of koorts heeft moet thuis blijven. Pas als je 24 uur vrij 
bent van verschijnselen mag je weer komen. Als een van de gezinsleden Corona heeft mag je niet 
komen.  
Zie (uit NOC*NSF Protocol verantwoord sporten)  
Bijlage1: Veiligheid en Hygiëne regels voor iedereen  
Bijlage2: Voor ouders en verzorgen 
 

We zijn heel blij iedereen weer te zien!! 
Leiding en bestuur van Scouting Montgomery. 

 
 
De opkomsten 
De opkomsten starten 2 mei, worden op het Montgomery terrein gehouden en vinden buiten plaats. 
1. Bij slecht weer kan de opkomst vervallen. In dat geval wordt dit uiterlijk een uur voorafgaand 

aan de opkomst door de teamleider aan jeugdleden of hun ouders/verzorgers gecommuniceerd. 
Teamleiders geven voor 2 mei aan jeugdleden/ouders/verzorgers door hoe zij deze informatie 
doorgeven. Even checken voor de opkomst dus! 

2. De jeugdleden mogen een vriendje/vriendinnetje meenemen. Dit dient vooraf met de 
teamleider te worden overlegd of dat akkoord is. 

3. De kinderen moeten zelf hun drinken meenemen [geen snoep]. Zet de naam op je beker. 
4. De kinderen wassen hun handen aan het begin en einde van de opkomst en bij het 

drinkmoment. Daarvoor wordt buiten een speciale handwasplaats aangelegd met water, zeep 
en papieren handdoekjes.  

5. Het clubhuis is niet toegankelijk. De teamleider beschikt over de sleutel voor toegang tot toilet 
indien noodzakelijk. De leiding reinigt de toiletten na elke opkomst. 

6. Bij de opkomst gebruikt spelmateriaal wordt tussentijds door de leiding schoongemaakt. 
7. Ad Goossens (ad.goossens@scoutingmontgomery.nl) treedt op als algemeen Covid-19 

coördinator. 
8. De aanwezige teamleiders zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen. 
9. Buiten op het clubgebouw worden de maatregelen zichtbaar opgehangen. 
10. Een EHBO set is buiten beschikbaar. Er zijn begeleiders aanwezig met een EHBO erkenning. 
 
De opkomsttijden 
Er mag één speltak per tijdseenheid draaien en alleen buiten. De opkomsttijden zijn: 

• Bevers* : zaterdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur. 

• Welpen1** : zaterdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur, max. 15 leden/deelnemers. 

• Welpen2** : zaterdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur, max 15 leden/deelnemers. 

• Scouts : zaterdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur [deels online]. 

• Explorers : zaterdagavond van 19.00 tot 21.00 uur [deels online]. 

• * Het is niet mogelijk een beverlid of welpenlid bij een andere speltak mee te laten draaien 
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**Het jeugdlid/ouder/verzorger ontvangt van de teamleider een bericht op welk tijdstip je  
verwacht wordt. 
 

 
Vervoer van en naar het clubgebouw 
Voor zover mogelijk dienen alle leden zelfstandig naar het clubgebouw te komen. Kom niet eerder 
dan 10 minuten vooraf aan de opkomst naar het clubgebouw en ga na afloop direct naar huis. 
 
Per fiets:  

• Komt een jeugdlid zonder begeleiding dan plaatst zij/hij de fiets in de stalling en is zelf 
verantwoordelijk voor de afsluiting van de fiets. 

• Komt een ouder mee als begeleider dan eindigt de begeleiding bij de parkeerplaats. Kom alleen 
met personen uit je eigen huishouden. Het jeugdlid plaatst de fiets in de stalling en is zelf 
verantwoordelijk voor de afsluiting. Kan dat niet dan gaat de leiding mee en zorgt voor de 
afsluiting van de fiets. 

 
Per auto: 

• Voor brengen en halen geldt éénrichting verkeer. De aanrijroute gaat via de Lage Laarderweg 
het zandpad op. De wegrijroute gaat richting Blaricum. 

• De chauffeurs wordt gevraagd in de auto te blijven zitten. De leiding is op de parkeerplaats 
aanwezig om de jeugdleden op te vangen. 

• Na de sluiting zorgt de leiding dat alle jeugdleden die worden opgehaald op het sluitingstijdstip 
op de parkeerplaats staan. De chauffeurs blijven in de auto zitten en het jeugdlid kan instappen. 
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1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  
1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
 
2. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 
 
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 
laten sporten en naar buiten. 

 
4. Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 
5. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 
 
6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 
7. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 
 
8. Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.  
 
9. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie. 
 
10. Douche thuis en niet op de sportlocatie. 
 
11. Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 
12. Schud geen handen. 
 
13. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis.  
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2. Voor ouders en verzorgers  
 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  
1. Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

2. Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;  
 
3. Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je 

gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;  

4. Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw 
kind(eren) gepland staat;  

5. Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

 
6. Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 

38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 
weer laten sporten en naar buiten;  

 
7. Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest 

is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het 
laatste contact;  

 
8. Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;  

9. Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

10. Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel 
voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);  

11. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;  

12. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden;  

13. Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.  

 


