
Richtlijnen voor JongNL-afdelingen versie 1 mei 2020

in tijden van corona vanaf 11 mei. 

Algemene richtlijnen

1 Sport en spel (groepsbijeenkomsten) alléén in de open lucht vanaf 11 mei. 

Geen bijeenkomsten binnen!

2 Sport en spel altijd onder begeleiding van (vaste) leiding van de groep. 

Beperk het aantal leiding en leden per bijeenkomst. 5 leiding is te veel.  

Met 3 leiding op ongeveer 26 kinderen heeft elke leider iets te doen en hoeft minder

de 1,5-meter-regel in de gaten gehouden te worden. 

3 Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten en spelen, zonder afstandsbeperkingen

maar houden wel 1,5 meter afstand tot leiding tijdens groepsbijeenkomst.

4 Geen fysiek contact zoals een boks geven, high five of tikkertje.

4 Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen.

5 Jeugd van 13 tot en met 18 jaar houdt altijd 1,5 meter afstand.

6 Geen fysieke bijeenkomsten voor iedereen vanaf 18 jaar. 

Dus geen vergaderingen, workshops, cursussen, overnachtingen en zo meer.

7 Bij verkoudheids- of griepklachten thuis blijven. Volg de RIVM richtlijnen. 

Niezen en hoesten in papieren zakdoek of in de elleboog. Vaak, minstens 

20 seconden, handen wassen. Handen afdrogen met papieren handdoeken.

Voorbereidingen opstarten groepsbijeenkomsten

1 Overleg met de gemeente onder welke voorwaarden activiteiten mogen plaatsvinden.

2 Fysiek bij elkaar komen met leiding mag niet. Overleg telefonisch of digitaal. 

3 Activiteiten vinden altijd buiten plaats. 

4 Contactspelen (zoals vette haas maar ook tikkertje) niet opnemen in het programma.

Op jongnl.nl vind je programmakaarten met spellen die passend zijn in deze tijd. 

Kijk ook op samenspelenboek.nl daar staan heel veel spellen en activiteiten.

5 Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen. 

Bespreek met elkaar hoe je dat gaat doen. 

6 Schaf ruim voldoende schoonmaakmiddelen, handzeep, handgel en 

papieren handdoekjes aan. 

7 Het clubgebouw is er alleen voor om naar het toilet te gaan en handen wassen. 

Sluit lokalen af. Vermijd dat groepjes kinderen tegelijkertijd gaan. 

8 Informeer ouders wat je van hen verwacht. Op jongnl.nl vind je een voorbeeldbrief.

9 Overweeg om vriendjes te laten meenemen die geen lid zijn.  De overheid vindt 

het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen weer actief gaan bewegen. 

We zouden, door dit te doen, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen 

oppakken. Spreek dit goed af onderling en met ouders. Bijvoorbeeld maximaal 1

vriendje per kind. En vooraf per whatsapp of mail aanmelden iedere groepsbijeen-

komst. 

De 1,5 meter regel in de praktijk 

1 Heb je een groep met 11, 12, 13 en 14 jarigen? Dan houdt iedereen 1, 5 meter afstand

tot elkaar. Een andere optie is om met 13 en 14 jarigen op een aparte bijeenkomst 

op een ander tijdstip te draaien om te voorkomen dat ze alsnog bijeen klitten. 

Of zelfs: 13 en 14 jarigen blijven thuis. 

2 Overweeg een grote groep op te splitsen in kleinere groepjes, op verschillende 

veldjes of avonden, met bijvoorbeeld 2 leiding. 

3 Als meerdere groepen tegelijkertijd groep draaien: niet met 2 groepen 

op hetzelfde veldje. 

4 Meerdere groepen op 1 avond: begin- en eindtijden verspringen

een kwartier om verkeersdrukte te voorkomen. 

Gebouw en terrein

1 Hang de JongNL-richtlijnen-posters op. Deze kun je downloaden op JongNL.nl.

2 Sluit alle lokalen af. Zet de EHBO-kist op een handige plek.

3 Zorg dat alle spelmaterialen speelklaar staan voordat de groepsbijeenkomst begint. 

4 Leiding en kinderen mogen alleen in het gebouw zijn voor toiletbezoek. 

Toiletruimtes zijn klein. Voorkom dat de kinderen in groepjes op de wc gaan hangen! 

5 Jeugdleden komen zo veel mogelijk zelf naar de groep.

6 Kies en communiceer een ideale rijrichting voor ouders: eenrichtingsverkeer.   

7 Ouders laten vooraf per app of mail weten dat ze hun kinderen afzetten. 

8 Ouders mogen niet op het JongNL-terrein te komen. 

9 Ouders mogen niet samenscholen bij het afhalen voor het terrein van JongNL.

10 Zie er op toe dat na de groepsbijeenkomst kinderen en jeugd meteen naar huis

gaan.

11 Jonge kinderen blijf je nakijken tot ze bij hun ouders in/op gestapt zijn. 

12 Slecht weer? Las de bijeenkomst af. Een onlinebijeenkomst is een alternatief.  

13 Geen nazit binnen. Een korte nabespreking buiten kan met 1,5 afstand van elkaar.

Hygiëne 

1 Leiding en leden blijven thuis bij één van de volgende (ook milde!) symptomen: neus-

verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Zie ook richtlijnen van het RIVM.

2 Respecteer dat niet iedereen kán of wil meedoen, bijvoorbeeld omdat een jeugdlid,

ouder of leiding in een risicogroep valt of in een cruciaal beroep werkt.

3 Geen eten of traktaties klaar maken of uitdelen.

4 Kinderen gaan thuis naar het toilet en wassen hun handen 20 seconden.

5 Gebeurt er een ongeval/ongeluk( je)? Bel ouders om het af te handelen. 

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. En bel indien nodig 112. Is het wel nood-

zakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot

levensreddend handelen. Gebruik je gezonde verstand. Meer info op oranjekruis.nl

6 Na iedere groepsbijeenkomst: spelmaterialen, deuren, lichtschakelaars, klinken, 

wc-brillen, kranen en zo meer schoonmaken.

Halen en brengen

1 Ouders mogen kinderen brengen en halen via de ideale rijrichting (eenrichtingsver-

keer). Ouders blijven in de auto/fiets of lopen direct door. 

2 Leiding (in hesje) vangt de kinderen op.

3 Niet te vroeg afhalen en zo veel als mogelijk op afstand blijven.

4 Geen samenscholing en snel handelen.

Zomerkampen

1 Geen overnachtingen. Geen kampen in het buitenland. 

2 Het bestuur van JongNL Limburg zal op 1 juni 2020 (of liever nog eerder) met een 

advies komen over de kampen. 12 mei is er weer een persconferentie en horen we

meer of er reële kansen zijn. Op dit moment zijn er teveel beperkende maatregelen.

3 Meer info over wel of geen zomerkampen is in 2020 op jongnl.nl.

JongNL Limburg

1 Fysiek bij elkaar komen met leiding mag niet. Daarom vinden er tot nader bericht

geen workshops, cursussen, training, activiteiten van JongNL Limburg plaats. 

JongNL informeert reeds ingeschreven deelnemers over dit besluit. 

2 Er vinden tot 1 september géén evenementen van JongNL Limburg plaats.

JongNL Limburg is bereikbaar op 0475 52 00 20 en info@jongnl.nl

De nieuwe coronamaatregelen geven JongNL-afdelingen de kans om, met aangepaste richtlijnen, kinderen weer met elkaar te laten spelen. Deze richtlijnen zijn het advies van 
het bestuur en bureauteam van JongNL Limburg. De beide veiligheidsregio’s hebben ons schriftelijk bevestigd dat afdelingen van JongNL vallen onder de sportclausule. Gemeentes
geven uitvoering aan de nieuwe coronamaatregelen en bepalen de richtlijnen. Er zijn gemeentes die vragen een protocol ter goedkeuring voor te leggen. JongNL Limburg adviseert
haar afdelingen sport- en bewegingsactiviteiten op te zetten met in achtneming van onderstaande richtlijnen voor JongNL-afdelingen in tijden van corona vanaf 11 mei.

Kijk voor voorbeeldbrief aan ouders en aparte posters voor 
leiding en leden op onze website ( jongnl.nl).


