Beste allen,
Afgelopen dinsdag 21 april is er tijdens de persconferentie over het Coronavirus een versoepeling
aangekondigd van de maatregelen rondom het naar school gaan en (buiten)sporten. Kinderen en
jongeren krijgen hierbij vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde sport, valt Scouting hier
ook onder? Wij vanuit de Scouting gedachte vinden van wel, maar dit kan per gemeente
verschillen.
Wij hebben als eerste gekeken naar het standpunt van Scouting Nederland, hoe men landelijk
over de versoepeling van de maatregelen denkt en hoe we dit kunnen combineren met ons
scoutingspel. Uit deze maatregelen is gekomen dat Scouting Nederland het verantwoord genoeg
vindt om met de groepen van 5-12, maar ook van 12-18 weer te gaan starten. Hier komen wel
verschillende maatregelen en extra regels bij kijken (zie bijgevoegd document).
Vervolgens hebben wij contact gezocht met de gemeente Diemen om het standpunt vanuit hun
oogpunt te horen. De gemeente geeft aan dat scouting niet onder sport valt en de versoepeling
van de maatregelen dan ook niet voor ons gelden.
Onderwijl hebben wij als Scouting Diemen, te weten alle vrijwilligers binnen de vereniging, ook de
versoepelende maatregelen samen met de mogelijkheden en beperkingen afgewogen om voor ons
als vereniging ook een standpunt in te nemen. Wij vinden het nog niet verantwoord en werkbaar
genoeg om onze draaiavonden op te starten zoals wij dat graag zouden willen. Tevens zijn wij van
mening dat het voor de kinderen, de ouders en zeker ook voor de leiding en andere vrijwilligers
binnen de vereniging al veel veranderingen zijn, nu een deel van de kinderen weer (beperkt) naar
scholen en sportclubs gaan. Waarbij men nog niet weet wat de gevolgen hierdoor worden.
Dit alles te samen maakt het besluit dat we nog niet mogen en willen gaan beginnen met onze
opkomsten.
Wij blijven met de gemeente in contact voor eventuele wijzigingen in het inzicht in de
versoepeling.
Zelf houden we de ontwikkelingen in de gaten van het opengaan van de basisscholen (rond 11 mei)
en welke veranderingen en/of mogelijkheden dit met zich meebrengt.
Wij hopen zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer te kunnen beginnen met de
opkomsten.
Groeten,

