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Inleiding
Vanaf 29 April mogen de sport- en scoutingverenigingen hun (jeugd)activiteiten weer oppakken.
De aan de Stierop verbonden groepen hebben in het kader van de Coronamaatregelen eerst de
opkomsten op hun eigen clubhuizen weer opgestart, maar nu wordt het tijd om ook de opkomsten weer op hun zomerlocatie, De Stierop, te hervatten. We kijken er als Scoutingcentrum De
Stierop ook enorm naar uit om de zeeverkenners weer te ontvangen!! Dit komt echter wel met
een paar haken en ogen, ondanks dat de social distancing maatregelen zeer versoepeld zijn.
Daarom hebben de leidingteams in samenwerking met het bestuur van de Stierop met elkaar
afspraken gemaakt om de opkomsten zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Juridisch kader: Dit document is opgesteld op basis van het protocol van het NOC*NSF en de
richtlijnen vanuit Scouting Nederland. Referenties naar deze documenten zijn te vinden aan het
einde van dit document
Op 3 juni heeft de gemeente Uitgeest akkoord gegeven op het gebruiken van het openbare terrein ‘Het Uitgeester- en Alkmaardermeer’ voor de zeil- en wateractiviteiten, deze toestemming
is voor zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van het meer. Verder is toestemming verleend
voor het gebruik van het eigen terrein van De Stierop voor Sport- en Spel voor zover dit past
binnen de richtlijnen en het NOC*NSF protocol. Bij verandering van de regels/protocollen heeft
het DB contact de gemeente over de noodzaak om afspraken aan te passen.
Voor de gemeentelijke toestemming is het voldoende geweest om aan te geven wat, waar &
wanneer onze activiteiten zijn, contactpersonen opgeven en een commitment aan het protocol
NOC-NSF.
Omdat we De Stierop met vier groepen gebruiken hebben we ervoor gekozen om met een
kernteam afspraken te maken over het inhoudelijk organiseren van de opkomsten ten aanzien
van: hygiëne, opkomsttijden, looproutes, opslagruimtes, contact met de beheerders en andere
praktische zaken. Deze regels zijn minimaal in overeenstemming met de geldende juridische
kaders en zijn op sommige punten strenger. Dit komt omdat we met vier groepen zijn en we
onze groepen beheersbaar willen houden, dat wil zeggen voldoende ruimte tussen de groepen
om de opkomsten zo veilig mogelijk te houden. De individuele besturen geven akkoord op dit
document om de opkomsten voor hun leidingteams en leden mogelijk te maken.
Dit is een groeidocument. De regels zullen blijven veranderen (hopelijk steeds meer versoepelen) en dat heeft gevolgen voor de activiteiten die op- en rond de Stierop kunnen plaatvinden.
Hierover blijven we met elkaar afspraken maken. In deze versie (3 juni) gaat het over de opkomsten van de Zeeverkenners, Wilde Vaart en de welpen (speltakken t/m 18 jaar) voor de maand
juni.
Tot slot: dit document heeft soms een behoorlijk serieuze toon, dit komt mede omdat wij deze
kwestie als leidingteams heel serieus nemen. We willen graag opkomsten draaien, maar alleen
als we zeker weten dat dit ook goed kan. Deze maatregelen helpen en geven ons ook een
stukje houvast.
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Om de risico’s omtrent het coronavirus zo veel mogelijk te minimaliseren vragen we jullie om
de volgende maatregelen in acht te nemen. Wij vertrouwen er op dat iedereen deze maatregelen serieus neemt en hier verantwoordelijk mee om gaat. Voor alles geldt: Gezond verstand
gebruiken staat voorop!

Thuisblijven
Wanneer blijf je thuis? Deze regels gelden voor iedereen, dus ook de leidingteams! Ook als het
gevolg hiervan is dat de opkomst niet door kan gaan. Wees ook niet bang om hulp te vragen
wanneer een opkomst niet door dreigt te gaan wegens een leidingtekort!
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
–
–
–
–

Verkoudheid
Hoesten
Benauwdheid
Koorts

• Blijf thuis wanneer iemand in het gezin koorts (vanaf de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u uw kind weer mee laten
doen.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Blijf minimaal 7 dagen thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met
een labaratoriumtest). Deze 7 dagen gaan in vanaf de uitslag van de test.
• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• Wanneer tijdens de opkomst onverhoopt toch klachten mochten ontstaan zoals de hiervoor beschreven klachten dan bellen we u met de vraag uw kind te komen halen.

Voor de opkomst
Voor je vertrekt richting de opkomst zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden dient
te worden.
• Ga voor vertrek naar de WC. Er zijn namelijk gelimiteerde toiletvoorzieningen tijdens de
opkomst. Deze worden bij aankomst en vertrek schoongemaakt door het leidingteam van
de groep uit dit tijdsblok.
• Was je handen zorgvuldig met water en zeep. Doe dit voor minimaal 20 seconden.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de opkomst aan en blijf absoluut niet hangen na de
opkomst.
• De Zeeverkenners moeten bij het betreden van de Stierop direct de regels die in het volgende gedeelte besproken worden in acht nemen.
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Tijdens de opkomst
De volgende maatregelen dienen ten alle tijden gevolgd te worden tijdens de opkomst. Wanneer de kinderen zich hier niet voldoende aan houden zijn wij helaas genoodzaakt om de opkomst vroegtijdig af te breken.
• Wanneer je moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog en wend je je af van de rest
van de groep. We verwachten dat elke verkenner zijn/haar eigen papieren zakdoekjes
meeneemt.
• De zeeverkenners houden 1,5 meter afstand tot zeeverkenners van andere groepen.
• De zeeverkenners houden 1,5 meter afstand van de leidingteams.
• De leden van het leidingteam houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Hier wordt
een uitzondering voor gemaakt wanneer de leden van het leidingteam uit hetzelfde gezin
komen.
• De zeeverkenners hoeven geen 1,5 meter afstand te houden met zeeverkenners van dezelfde groep.
• Probeer zo min mogelijk het gezicht aan te raken. Wij kunnen hier niet goed op letten, dus
dit zullen de kinderen zelf moeten doen.
• Op het water houden de boten van de verschillende groepen afstand van elkaar. De groepen zoeken elkaar niet op.
• Was je handen waar mogelijk. Hiervoor is materiaal aanwezig.

Na de opkomst
De groepen stemmen met de ouders af waar ze hun kinderen kunnen ophalen en hoe hier
afstand bij bewaard kan worden. Groepen kunnen er ook voor kiezen om gezamenlijk naar huis
te fietsen.
Na de opkomst gaat iedereen direct naar huis! Wanneer je thuis bent is het belangrijk om direct
de handen te wassen. Doe dit weer zorgvuldig en minimaal 20 seconden.

Risico
De leidingteams leven alle eerdergenoemde maatregelen zo goed mogelijk na. Dit betekent
echter niet dat uw kind onschendbaar is. Elk uitje is een risico en kan betekenen dat uw kind
besmet raakt met het coronavirus. Wij nemen hier als leidingteams en als scoutingcentrum
geen verantwoordelijkheid voor. Wel zullen we er alles aan doen om de maatregelen van het
RIVM & Scouting Nederland zo goed mogelijk op te volgen.
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Faciliteiten
Op de Stierop zijn er een aantal faciliteiten beschikbaar. Vanwege de coronacrisis is deze beschikbaarheid nu echter beperkt. De volgende dingen veranderen

Zwemsteiger
Het is niet mogelijk om de zwemsteiger te gebruiken. Zwemmen gebeurt in dit geval op het
meer.

Bar en keuken
De bar blijft voor de nabije toekomst dicht voor zowel de zeeverkenners als de leiding en stamleden. Ook de keuken blijft dicht in de nabije toekomst.

Toiletgebouw
Het toiletgebouw is niet open. Per tijdsblok is er 1 toilet beschikbaar in de deel. Deze wordt
aan het begin van het tijdsblok en aan het einde van het tijdsblok schoongemaakt door het
leidingteam van de groep in kwestie. Ga voor vertrek richting de Stierop nog naar de WC! Het is
de bedoeling dat deze alleen gebruikt wordt bij hoge nood. De douches blijven ook dicht voor
de nabije toekomst.

Langedijker
De langedijker is beschikbaar voor gebruik, maar alleen wanneer de eigen slepers het probleem
niet op kunnen lossen. Scouting Koog-Zaandijk heeft voorrang op het gebruik van de langedijker. Naast de schipper mogen er maximaal 4 andere personen van 18 jaar en ouder aan boord.
Onder de 18 is er geen grens, maar er moet wel 1,5 meter afstand behouden kunnen worden
tot de schipper.
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De opkomsten voor zeeverkenners
De opkomsten zien er in principe niet anders uit dan normaal op een paar uitzonderingen na. De
bar is dicht voor iedereen en om de spreiding van de groepen te waarborgen kan niet iedereen
zijn spullen opslaan in de deel. Ook gaan we om deze spreiding nog verder te realiseren werken
in tijdsblokken.

Tijdsblokken
Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de Stierop is het belangrijk om in tijdsblokken
te werken. Het is de bedoeling dat de groepen zich hier goed aan houden, zodat de overlap
tussen groepen minimaal is. Bij vertrek richting meer is het de bedoeling dat de laatste boot
op dit moment de haven uit vaart. Bij aankomst vanaf meer is het de bedoeling dat tegen de
aangegeven tijd de laatste boot de haven in vaart.
Er wordt van de verschillende groepen verwacht dat deze niet eerder dan 10 minuten voor hun
tijdsblok aanwezig zijn op locatie.
Tabel 1
Verschillende tijdsblokken voor de groepen
Groep
Scouting Elfregi Zaanstreek
Mees Toxopeus
Victorie
Scouting Koog-Zaandijk

Aankomst Stierop
10.00
10.00
11.00
11.00

Vertrek richting meer
11.00
11.00
12.00
12.00

Aankomst vanaf meer
14.30
14.30
15.30
15.30

Vertrek Stierop
15.30
15.30
16.30
16.30

1e aanwezige groep opent alle gebouwen. Laatst aanwezige groep sluit alle gebouwen.

Locaties fietsenstalling
Om ervoor te zorgen dat de groepen vanaf aankomst al afstand houden met elkaar is het stallen
van de fietsen nu verspreid over meerdere gedeeltes van het terrein.
De Victorie stalt de fietsen bij de kampvuurkuil. Mees Toxopeus stalt de fietsen bij de slepersteiger. Scouting Elfregi Zaanstreek stalt de fietsen bij de haven, aan de kant van hun boten.
Scouting Koog-Zaandijk stalt de fietsen in de buurt van de overzetsteiger. Bij het besluiten van
deze locaties is rekening gehouden met de kant van de dijk waar de groepen vandaan komen.

Opslag materiaal en looproutes
Om elkaar zo min mogelijk in de weg te lopen en het contact te verminderen zijn de opslaglocaties voor nu uitgespreid over het terrein en zijn de looproutes naar de haven hier op aangepast.
Scouting Koog-Zaandijk slaat de spullen voor de boten voorlopig op in de bar. Scouting Elfregi
Zaanstreek slaat de spullen voor de boten gewoon op in de deel. De Victorie slaat de spullen
voor de boten voorlopig op in de heren douches. Mees Toxopeus slaat de spullen voor de boten
voorlopig op in de dames douches.
Scouting Koog-Zaandijk en Scouting Elfregi Zaanstreek lopen via de zijkant van de bar over het
bruggetje met hun materiaal richting de haven. De Victorie en Mees Toxopeus lopen via de dijk
met hun materiaal richting de haven. De tijdsblokken zijn zo gecombineerd dat de groepen van
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de verschillende looproutes in andere tijdsblokken zitten. Hierdoor lopen ze elkaar dus niet in
de weg en kan de afstand gewaarborgd worden.

Spellen op het veld
Het is mogelijk om spellen op het veld te draaien mits hier ruimte voor is. Elk veld mag door
maximaal 1 groep gebruikt worden.

EHBO
Het is op grond van de richtlijnen toegestaan om EHBO te verlenen. Dit wordt in eerste instantie
zoveel mogelijk door de verkenners zelf gedaan. Wanneer dit niet mogelijk is worden er handschoenen gebruikt en worden de handen na het verlenen van EHBO grondig gewassen. Ook is
het belangrijk om de EHBO kist te desinfecteren.
Er wordt van elke groep verwacht dat deze een eigen EHBO koffer bij zich heeft.

Eten en drinken
Het is belangrijk om zelf eten en drinken mee te nemen, aangezien de bar gesloten is. Er is dus
niks verkrijgbaar op de Stierop.
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Opkomst met de welpen
Voor de welpen gelden dezelfde maatregelen als bij de zeeverkenners op een uitzondering na.
Er hoeft geen afstand gehouden te worden tussen de leiding en de welpen. De welpen zijn net
als gewoonlijk welkom om op zondag te komen zeilen.

Opkomst met de wilde vaart
De wilde vaart is welkom op het terrein tijdens dezelfde tijdsloten als de zeeverkenners van hun
groep. Kijk naar tabel 1 op pagina 5 voor meer informatie. Wanneer de wilde vaart op een andere
dag dan zaterdag opkomst wil draaien op de Stierop of wil zeilen op het Uitgeestermeer moet
dit eerst met de beheerders van de Stierop afgesproken worden. De wilde vaart tot en met 18
jaar hoeft geen afstand te houden van elkaar, maar wel van de wilde vaart boven de 18 jaar.
Ook moeten leden van de wilde vaart boven de 18 jaar 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Boven de 18 kan er voorlopig nog niet gezeild worden. Hierover komt later deze maand meer
informatie.

Overige activiteiten
Voor de 18+ stam van de Stierop is het voorlopig nog niet toegestaan om opkomsten te draaien
op het terrein van de Stierop. Vrijwilligersactiviteiten zoals klussen zijn toegestaan, zolang hierbij
de regels van het RIVM en Scouting Nederland in acht worden genomen. Deze activiteiten
moeten eerst overlegd worden met de beheerders van de Stierop.

Tot slot
De leiding draagt zorg voor goede instructie aan de zeeverkenners en de welpen over de standaard hygiëneregels en de gebruiksregels van de Stierop.
Na komend weekend wordt er met de Victorie en Mees Toxopeus geëvalueerd of de gemaakte
afspraken goed werken of verbetering behoeven.
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Nawoord
Mochten er vragen zijn over deze maatregelen dan kan er uiteraard gemaild worden naar
corona@Stierop.nl.
Wij verwachten van alle ouders dat deze regels worden besproken met de zeeverkenner voordat deze naar een opkomst komt.
We hopen dat we zo snel mogelijk weer normale opkomsten kunnen draaien, maar tot dat
moment is dit het beste wat we kunnen doen. We willen jullie en de kinderen graag bedanken
voor jullie begrip en geduld en hopen de zeeverkenners snel weer in het echt te spreken.
Wees voorzichtig, blijf gezond en blijf thuis bij gezondheidsklachten!
Hartelijke groet namens de leidingteams en het bestuur van de Stierop!
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