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Algemene regels van overheid en het RIVM: 

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten en spelen, zonder afstandsbeperkingen tot 
elkaar. 

• Tussen leiding en leden moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden. 

• Tussen leiding onderling moet ook 1,5m afstand gehouden worden. 

• Is er een (vermoedelijk) coronageval in je gezin of thuissituatie of heb je het virus 
misschien zelf te pakken blijf dan minimaal 14 dagen thuis nadat jij of een gezinslid 
klachtenvrij is. 

• Blijf thuis bij één van de volgende (ook milde) symptomen; neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. Dit geldt voor leiding, maar ook voor leden!  

• Niezen en hoesten in papieren zakdoek of in de elleboog. Vaak, minstens 20 seconden 
lang, handen wassen. Handen afdrogen met papieren handdoeken. 

 

Specifieke regels en richtlijnen voor het groep geven 

• Groepsbijeenkomsten mogen alleen in de open lucht plaatsvinden. 

• De (standaard) groepstijden zijn aan de gemeente Leudal doorgegeven. Wijk daarom 
niet af van de (standaard) groepstijden.   

• De overheid wil beweeglijke activiteiten voor kinderen stimuleren. In verband met de 
1,5m afstand tussen leiding en leden worden sport & spel activiteiten dan ook sterk 
aanbevolen. 

• Vraag je bij activiteiten altijd af of deze praktisch werken met de 1,5m regel. Maak 
van een quiz b.v. een ren je rot quiz. Activiteiten als kampvuur of knutselen (ook al 
doe je dit in de buitenlucht) zijn niet aan te raden omdat deze lastig in te vullen zijn 
met het in acht nemen van de 1,5m afstand. 

• Overweeg een grote groep op te splitsen in kleinere groepjes. Dit maakt afstand 
houden makkelijker 

• Als meerdere groepen tegelijkertijd groep draaien (dit is in principe enkel het geval bij 
de MJ en JJJ op zaterdagmiddag): niet met 2 groepen op hetzelfde veldje. Gebruik 
bijvoorbeeld het voormalige handbalveldje voor één groep. 

• Zie er op toe dat na de groepsbijeenkomst kinderen meteen naar huis gaan. 

• Na de groep geen evaluatie in het staflokaal. Doe de groepsevaluatie buiten en houd 
deze zo kort mogelijk (maximaal 15 min!). Houd hierbij uiteraard de voorgeschreven 
1,5m afstand tot elkaar. 

• De overheid vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen weer actief gaan 
bewegen. 
Zodoende mogen leden ook vriendjes of vriendinnetjes meenemen. Om de 
groepsgrootte (en stafbezetting) in de hand te kunnen houden moeten vriendjes of 
vriendinnetjes wel vooraf bij de groepsstaf aangemeld worden. 

• Ouders moeten buiten de poort wachten. Hiertoe zullen bordjes opgehangen worden 
bij de poort. Wanneer dit niet opgevolgd wordt maak ouders hier dan op attent. 
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Hygiëne 

• Volg de aanwijzingen m.b.t. hygiëne die in en om het jeugdhuis zijn opgehangen. 

• Laat leden vóór het begin en na afloop van de groep hun handen wassen (minimaal 20 
seconden!). 

• Handen wassen ook na niezen en/of neus snuiten! 

• Het Jeugdhoes mag enkel gebruikt worden voor toiletbezoek. Handenwassen kan aan 
de wasbak die buiten opgehangen zal worden.  

• Toiletbezoek één voor één zodat er geen groepjes kinderen tegelijk op het toilet zijn. 
Let hierbij ook op kinderen van andere groepen! 

• Na iedere groepsbijeenkomst: spelmaterialen, deuren, lichtschakelaars, klinken, wc-
brillen, kranen etc. schoonmaken. 

• Geen eten of traktaties klaar maken of uitdelen. 
 

Specifieke regels en richtlijnen voor het groep geven (vervolg) 

• Het samenscholen van ouders (en leden) bij het brengen en ophalen vóór het terrein 
van JongNL is ook niet gewenst. Ook dit zal met bordjes bij de poort kenbaar 
gemaakt worden. Ook hier geldt dat wanneer dit niet opgevolgd wordt maak ouders 
hier dan op attent. 

• De groepsgrootte mag maximaal 25 leden (excl. leiding) bedragen. 

• Richtlijn vanuit gemeente Leudal is 1 vrijwilliger per 10 leden. Voor groepen van 10 
leden of kleiner is echter door JongNL Grathem met de gemeente Leudal 
overeengekomen dat een bezetting van 2 stafleden akkoord is.  
Voor groepen groter dan 10 leden dient de richtlijn van de gemeente Leudal gevolgd 
te worden. Tot 20 leden dient er daarom een (minimale en maximale) bezetting van 
2 stafleden gehanteerd te worden. Vanaf 20 leden mag er een bezetting van 3 
stafleden zijn. 
Er is een grote kans dat er gecontroleerd wordt op naleving van de regels door de 
gemeente. Komt er commentaar vanuit een handhaver meld deze dan dat de 
afspraak m.b.t. bezetting is gemaakt met dhr. Henk Rademakers van de gem. Leudal. 
Bij discussie de handhaver vragen contact op te nemen met een van de DB leden 
(Jur, Martijn B, Tessa, Joris, Jonie, Mitchell) 

 

Bij ongevallen/ongelukjes 

• Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het kind binnen anderhalve meter te 
benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven 
waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen.  

• Kan het slachtoffer zichzelf niet helpen en is er wel hulp nodig, maar niet acuut, bel dan 
ouders om het slachtoffer op te halen en het verder af te handelen. 

• Is acute hulp binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot 
het absoluut noodzakelijke en bel zo nodig 112.  Gebruik je gezonde verstand. Meer 
info op oranjekruis.nl 

 


