1 mei 2020
Betreft: Update coronamaatregelen Scouting Kantankye
See the English text further on.
Beste ouders,
Vorige week werd in de persconferentie duidelijk dat de maatregelen voor het
beoefenen van buitensporten door de jeugd versoepeld worden. De vraag die daarbij
ontstond, was of scouting daarmee ook weer fysieke opkomsten kon gaan organiseren.
Het antwoord daarop zijn we nog aan het uitwerken.
Vanuit Scouting Nederland is een nieuw protocol opgesteld dat richtlijnen aangeeft
waarbinnen we weer activiteiten per speltak (leeftijdscategorie) mogen organiseren. De
gemeente Amstelveen heeft inmiddels bevestigd akkoord te zijn met een herstart van
onze activiteiten onder voorwaarde van toepassing van het protocol.
De belangrijkste punten zijn:
• Opkomsten voor jeugdleden tot 18 jaar (bevers, welpen, scouts en explorers)
kunnen plaatsvinden als ze in de buitenlucht zijn georganiseerd.
• Leiding van alle speltakken én jeugdleden in scouts- en explorerleeftijd houden
1,5 meter afstand.
• Geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten voor leden en vrijwilligers van 18 jaar
en ouder.
• Geen overnachtingen, groeps- en regioactiviteiten en evenementen.
• Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit.
Wij willen de veiligheid van onze leden en leiders zo goed mogelijk waarborgen. We
volgen daarom de richtlijnen van Scouting Nederland nauwkeurig.
De voorbereiding kost wat tijd. Wij verwachten na de meivakantie concretere informatie
met jullie te delen. Fysieke opkomsten zullen misschien niet gelijk voor iedereen
mogelijk zijn en misschien ook niet wekelijks.
Het protocol van Scouting Nederland is hier in te zien.
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-enscouting-vanaf-29-april/file
We hopen op jullie begrip en geduld. Zoals de gevleugelde uitspraak ondertussen luidt;
houd vol!
Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Scouting Kantankye,
Anna Litchidova

Dear parents,
Last week the government announced that the measures for Covid19 will be relaxed for
children and young people in regard to outdoor and sport activities.
The question that arose was whether scouting could also organize physical turnouts. At
this moment we are working on the answer to that.
A new protocol has been drawn up from Scouting Nederland that specifies guidelines
within we can again organize activities per age category. The municipality of Amstelveen
has confirmed that they agree to restart our activities within the guidelines provided by
the protocol of Scouting Nederland.
The main points are:
• Turnouts for youth members up to the age of 18 (beavers, cubs, scouts and explorers)
can take place if they are organized outdoors.
• Leaders of all game branches and youth members of the scouts and explorer age keep
1.5 meters distance.
• No physical gatherings and activities for members and volunteers aged 18 and over.
• No overnight stays, group and regional activities and events.
• Do you have a cold? Then stay home and get better.
We want to ensure the best possible safety for our members and leaders. That is why we
follow Scouting Nederland's guidelines closely.
The preparation takes some time. We expect to share more concrete information with
you after the May holiday. Physical attendances may not be possible for everyone
equally and may not be weekly.
The Scouting Netherlands protocol can be viewed here.
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-enscouting-vanaf-29-april/file
We hope for your understanding and patience. As the winged statement now reads;
hold on! Houd vol!
Sincerely,
On behalf of the board of Scouting Kantankye,
Anna Litchidova

