
Alle leden

Datum: 26 maart 2020

Betreft: Nadere informatie over opkomsten bij Scouting Olivier van Noortgroep

Beste leden en ouders/verzorgers, 

Sinds maandagavond 23 maart gelden nieuwe maatregelen van de overheid in de aanpak van het 
coronavirus. Eén van deze maatregelen betreft dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, 
ook met minder dan 100 mensen. Daarnaast blijft de overheid aandringen op het beperken van 
sociale contacten, stimuleert ze dat mensen thuis blijven werken en 1,5 m afstand houden. Met 
bovenstaand advies sluit Scouting aan bij de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. 
Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen en –organisaties in Nederland om alle activiteiten 
tot en met 31 mei niet door te laten gaan. Dit advies nemen wij over. 

Dit betekent, dat alle normale opkomsten en activiteiten in ieder geval tot en met 31 mei komen te 
vervallen. Dat betekent dus ook dat het Pinksterkamp helaas komt te vervallen. Vooralsnog gaan we 
met de zomerkampvoorbereidingen door, want we hopen natuurlijk van harte dat deze week door kan 
gaan. De toekomst zal het leren. 

De incasso van het Pinksterkamp zal dan ook niet afgeschreven worden. Wel zullen we de incasso’s 
voor het Zomerkamp door laten lopen. 

Gelukkig vinden we binnen scouting altijd een manier om plezier te maken. Ondertussen vinden er 
online scoutingopkomsten plaats. Zo krijgen de kinderen toch hun wekelijkse opkomst en afleiding, 
ook al kan het niet op het clubhuis. Houd de mail in de gaten voor informatie hier over. Als bestuur 
waarderen wij de inzet en veerkracht zeer van alle vrijwilligers in de organisatie en willen wij hun 
hiervoor heel hartelijk bedanken. 

Verder is het bijna de 75e verjaardag van onze organisatie. We wilden dit met de kinderen vieren op 
het Pinksterkamp en een feest vieren voor alle leden, ouders en oud-leden op de tweede 
Pinksterdag, de laatste dag van het kamp. Helaas moeten we dit dus uitstellen. Ons voornemen is om 
dit nu aan de start van het nieuwe scoutingseizoen te vieren. Hierbij hopen we dat iedereen komt, 
want wij zijn wel toe aan een feestje. Zodra een nieuwe datum geprikt kan worden krijgt u hier de 
uitnodiging voor. 

Voor alle vragen blijft bestuurslid Eno Abel het aanspreekpunt. Je kunt je vraag per mail stellen via: 
bestuur@oliviervannoort.nl of telefonisch op nummer 06 2082 6716. 
Mocht je meer informatie van Scouting Nederland willen over het coronavirus, kijk dan op: https://
www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19. En 
natuurlijk kun je ook een kijkje nemen op onze eigen (en nieuwe) website: www.oliviervannoort.nl 

Wij hopen iedereen weer snel te mogen verwelkomen op het clubhuis en wensen jullie allen veel 
gezondheid toe. 

Met vriendelijke groet, 
Ad Verhaar 

Olivier van Noortgroep ● Honingerdijk 100 b ● 3062 NX Rotterdam 
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