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Update Covid-19 maatregelen binnen scouting
Algemene richtlijnen voor opkomsten op de club
Vragen: Bestuur@kantankye.nl
www.kantankye.nl
Beste leden van Kantankye, het heeft even geduurd, maar we mogen weer!
Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland, en met toestemming van gemeente Amstelveen mogen wij
weer samen scouten! Nog niet helemaal zoals ‘vroeger’, maar het is al heel leuk dat we elkaar ook weer
wat vaker in het echt kunnen ontmoeten.
Hoe wij dat precies gaan doen lees je verder in deze update.
De afgelopen weken hebben onze vrijwilligers een behoorlijke uitdaging gehad. Eerst alle opkomsten naar
online omzetten, en nu echte opkomsten plannen binnen de kaders van alle richtlijnen. Dat is nogal wat,
en de ‘hoe’ moeten we de komende tijd samen uitzoeken. De afgelopen weken hebben wij als vereniging
de tijd genomen na te denken over wat wijsheid is. Met de bedachte maatregelen denken wij op een
veilige en verantwoorde wijze te handelen, en vragen al onze leden zich te houden aan deze regels.
Algemene werkwijze Kantankye
Ø

Voel je je niet lekker? Heb je een snotneus (en het is niet bewezen hooikoorts) of een kuch? Blijf
dan nog even lekker thuis. Zo hou je het ook voor onze leiding veilig.

Ø

Opkomsten mogen alleen buiten
- Schuilen bij slecht weer binnen mag niet, zorg dus dat je daarop aangekleed bent!
- De speltakleiding laat van te voren weten als de opkomst vervalt door slecht weer.

Ø

Afstand houden <- 1,5 m ->
- Volwassenen altijd 1,5 m afstand houden van elkaar, en zoveel mogelijk van de kinderen.
Indien hulp verleend moet worden kunnen wij de 1,5m afstand niet garanderen.
- Leden van de scouts en explorers houden 1,5 m afstand van elkaar.
- Leden van de bevers en welpen hoeven onderling geen afstand te houden.

Ø

Sanitair
Ga voordat je naar scouting komt nog even naar de wc!
- Bij binnenkomst op de club wijst de leiding aan waar je even je handen kan wassen.
- In de clubhuizen zijn de draaiknoppen van de kranen vervangen door drukknoppen om zo
min mogelijk aan de kranen te hoeven komen. Het water stopt vanzelf.
- Er is zeep, desinfectiemiddel en wegwerpdoekjes voor het handen wassen
- De leiding heeft een eigen toilet in de Guy de Laurigadi.

Ø

Verzorging
- Zelf flesje drinken en een koekje meenemen
- We mogen helaas geen koekje en drankje aanbieden, vandaar de vraag om zelf een flesje
water (of iets anders) mee te nemen en een snack. Wil je delen? Dan graag iets dat individueel
verpakt is. Het is handig om je flesje en andere toebehoren te markeren met een naam!

Ø

Zonnebrand
- Zelf smeren als je naar scouting komt
- Vanaf zonnekracht factor 4 en meer smeren!

Ø

Brengen & Halen
We willen contact met en tussen volwassenen zoveel mogelijk beperken. Wij snappen wel dat je
wellicht behoefte hebt om wat te bespreken met de leiding maar maak daar een afspraak voor via
de app. De leiders kunnen dan een goed (rustig) moment kiezen om je even te spreken. Een
briefje meegeven voor de leiding kan ook prima als overdracht, of een appje.
- Kom bijvoorbaat alleen, laat kind waar mogelijk zelf komen op de afgesproken tijd en plek
met je speltakleiding.
- Drop en kiss, niet blijven hangen op het terrein.
- Behoefte aan een overdracht? App de leiding zodat ze tijd en aandacht voor je kunnen maken
op veilige afstand.
- We hanteren een looproute voor de doorstroming. Hou er rekening mee dat de paden smaller
dan 1,5m zijn.
Looproute: Ingang grindpad (A), uitgang princesselaan (B)
Bevers: Mogen de princesselaan gebruiken voor brengen en halen.

Ø

Terreinindeling
- Het buiten terrein heeft een natuurlijke scheiding voor elk gebouw. De leiding zal per
opkomst aangeven in welk terrein er gespeeld wordt. Altijd verzamelen bij je verzamelpunt.
- Verzamelpunt Bevers – Margharita gebouw (achter op het terrein, heeft een eigen grasveld,
brengen en halen tot aan de poort)
- Verzamelpunt Welpen, Scouts, Explorers – Kimball O’hara (stenen gebouw) (heeft toegang tot
velden rondom het gebouw en van de Guy)
- Leiding – Guy de Laurigadi.

De factsheet van Scouting Nederland kan je hier downloaden:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29april/file
Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn, neem contact met ons op.
Wij wensen alle leden en leiders heel veel plezier weer samen offline!
Het Kantankye bestuur,
Susanne, Eric, Anna, Erik

