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Richtlijnen voor leden & ouders i.v.m. Corona 
Geldt voor fysieke opkomsten op/rondom het clubhuis 

 
 
Algemeen: 
• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels: 

o Schud geen handen 
o Houd 1½ meter afstand (geldt voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar) 

Bevers en Welpen mogen onderling wel dichterbij komen 
o Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren handdoeken 
o Was voor de opkomst je handen met zeep 
o Ga voor de opkomst thuis naar het toilet 

 

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

• Breng je kind(eren) niet naar de opkomst 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 meedoen;  

• Breng je kind(eren) niet naar de opkomst als iemand in jouw huishouden positief getest is op 
het coronavirus. Omdat het kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 
ziek kan worden, moet je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• Meld je kind(eren) tijdig af zodat de leiding rekening kan houden met de toestroom;  
 
 
Bij het clubhuis/rondom de opkomst: 

• De opkomst vindt uitsluitend buiten plaats. Als de weersverwachting te slecht is om de 
opkomst te laten doorgaan zal de leiding dat melden in de Whatsapp groep. 

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

• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het clubhuis of tot de opkomst. 
Vertrek na het halen/brengen meteen weer vanaf de “kiss-and-ride” locatie. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de opkomst;  

• Direct na de opkomst halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de afgesproken plek. 
Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

• Het sanitair op het clubhuis is voorzien van desinfecterende zeep en papieren handdoekjes 
en wordt voor iedere opkomst schoongemaakt. Maak er zo weinig mogelijk gebruik van om 
drukte te vermijden. 

• Neem indien gewenst een pakje of flesje drinken mee van thuis. Wij mogen helaas geen eten 
of drinken uitdelen vanuit de groep. 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de aanwezige (bege-)leiding en bestuursleden. Er is een 
“Corona aanspreekpunt” (veelal een bestuurslid) aanwezig, herkenbaar aan een hesje.  

 

 

Bij vragen kunt u terecht bij de speltakleiding of het bestuur (bestuur@argonauten.nl) 

 

 

VRIENDELIJK BEDANKT VOOR IEDERS MEDEWERKING!!! 


