
Breng en haal richtlijnen

Vanaf heden kunnen we weer scoutingopkomsten gaan houden op het terrein van ons clubhuis. 
Er gelden echter nog wel strenge richtlijnen om dit “corona”-proof te doen. Daarom vragen we ouders en 
jeugdleden kennis te nemen van de onderstaande richtlijnen en we verwachten dat iedereen hieraan wil 
meewerken.

Richtlijnen voor het brengen en ophalen van jeugdleden 

• Kom niet te vroeg naar het clubhuis! 5 Minuten voor aanvang van de opkomst worden de jeugdleden 
toegelaten op het terrein.

• Een lid van het leidingteam staat bij het hek en houd toezicht op het brengen en ophalen van de kinderen.  
Volg, indien nodig, diens aanwijzingen.

• Jeugdleden worden gebracht door 1 ouder of komen zelfstandig naar het clubhuis. Ouders mogen helaas niet 
op het terrein komen.

Kom je lopend?
• Houd vooral rechts aan op het voetpad en zorg voor voldoende afstand (minstens 1,5 meter) tot de 

voorganger.

Kom je op de fiets?
• Fietsers komen via de weg en het parkeerterrein (dus niet over het voetpad!)
• Zorg voor voldoende afstand.
• Zet de fiets in de achterste fietsrekken (en natuurlijk op slot)

Word je gebracht met de auto? 
• Brengt u uw kind met de auto, dan stopt u voor het hek, laat het kind uitstappen en rijd meteen weer weg. 

( het “Kiss&Ride” principe) 

Ophalen
• Ouders die hun kinderen komen ophalen, na afloop van de opkomst, wachten op ruime afstand van elkaar op 

het parkeerterrein. Voorkom dat er groepjes ontstaan ( ook al is het misschien gezellig om even bij te praten).
• Een leiding zal ook aan het eind van de opkomst de kinderen begeleiden naar het hek en toezicht houden op 

hun vertrek.

De leiding heeft na de opkomst alleen tijd om op te ruimen en de toiletten schoon te maken, voordat de 
volgende speltak komt. Daarom is het niet mogelijk voor of na de opkomst nog even een praatje met hen te 
maken. 

Samen willen we de gezondheid van de kinderen en elkaar waarborgen.
Dank daarom voor de medewerking bij het uitvoeren van deze richtlijnen.
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