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1 Inleiding
Het nieuwe Jeugdster-jaar is weer begonnen!
Maar spijtig genoeg kunnen we onze werking niet laten doorgaan zoals we gewend
zijn van vorige jaren. Niet getreurd… want wij gaan er wel een spetterendfantastisch-mega-leuk jaar van maken !!
Om dit te realiseren zijn wij verbonden aan een aantal voorwaarden.
In dit boekje geven wij graag meer uitleg over de jeugdregels die van toepassing
zijn. Zoals je zal merken, lijken sterk op de algemene principes van deze zomer.
Denk maar aan ons Jeugdster-kamp!
We werken dit jaar dus met kleurcodes, die samen hangen met de kleurcodes in het
onderwijs. Per kleur gelden dan verschillende maatregelen.
Op dit moment, begin september, begint het jeugdwerk in heel Vlaanderen in code
geel. Dit code kan lokaal of provinciaal gewijzigd worden.
Wij volgen dit nauwgezet op en laten jullie tijdens weten wanneer deze kleurcode
veranderd.
Hieronder een overzichtstabel met daarin de belangrijkste maatregelen per
kleurcode en leeftijdscategorie. Meer uitleg bij de verschillende kleuren vind je
verder in dit boekje.
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2 Kleurcodes
2.1 Code GROEN
Code groen wil zeggen dat er GEEN RISICO meer is en dat activiteiten dus terug
mogen plaatsvinden zoals dat voor corona het geval was.
2.1.1 Wie mag deelnemen ?
Iedereen mag meedoen !! We blijven wel waakzaam voor risicogroepen..
2.1.2 Welke gegevens houden we bij ?
Er moeten GEEN bijkomende gegevens bijgehouden worden.
2.1.3 Hoe organiseren we onze activiteiten ?
Feest, alsof het je laatste dag is ! Op de ‘gewone’ manier dus :)
2.1.4 Welke activiteiten mogen we doen ?
Alles kan en alles mag ! We halen onze zotste spelen en ideeën boven.
Wanneer je een activiteit of weekend organiseert in een andere gemeente of
stad met een andere kleurcode dan je eigen regio, dan volg je de kleurcode
van je eigen regio. Bevind je je in een gemeente waar er een strengere
kleurcode geldt, vermijd dan zeker contact met externen en hou je
op openbare plekken aan de regels die in die gemeente gelden.

2.1.5 Wat met activiteiten, vergaderingen, weekends van onze leidingsploeg ?
Het is weer mogelijk om op een normale manier activiteiten en weekends voor je
leidingsploeg te organiseren. JOEPI !
2.1.6 Hygiëne ?
We blijven aandacht hebben voor hygiëne, maar de normale werking kan hervat
worden.
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2.2 Code GEEL
Code geel wil zeggen dat activiteiten kunnen plaatsvinden, volgens dezelfde
maatregelen als tijdens vorig Jeugdster-kamp.
2.2.1 Wie mag deelnemen ?
Iedereen mag deelnemen, BEHALVE :
▪ Wie ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
Symptomen zijn : hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

▪ !! Dit geldt zowel voor leden als voor leiding.
Mensen uit risicogroep of met ziekte mogen deelnamen als :
▪ Ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts
▪ Hun ziekte onder controle is door medicatie Vb. astma
Leden/leiding die in het buitenland zijn geweest ?
→ Volg de richtlijnen van de overheid.
We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee
om te gaan. De gezondheid van onze Jeugdsterleden en -leiding is namelijk
zeer belangrijk !!
2.2.2 Welke gegevens houden we bij ?
▪ Een volledige aanwezigheidslijst : meldt je aan !
▪ Een up-to-date medische fiche (online)
2.2.3 Hoe organiseren we onze activiteiten ?
Contactbubbels van max. 50 personen.
VOORWAARDEN
BINNEN JE BUBBEL :
▪ Geen afstand of mondmasker nodig
▪ Bij +12 wordt intensief fysiek contact vermeden.
▪ Er is GEEN limitering op hoeveel dagen je tussen de verschillende
(jeugdwerk)activiteiten moet laten. De samenstelling van de bubbels mag dus
bij elke activiteit veranderen.
(-12 en +12-jarige kinderen in één bubbel? -12 krijgt de regels van +12)
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:
▪ Wel afstand = bubble distancing
▪ Er kunnen meerdere bubbels op één terrein spelen, zolang de afstand
gerespecteerd wordt.
▪ Toch contact nodig tussen de bubbels vb. overleg tussen de leiding? Hou 1,5 m
afstand en draag een mondmasker als dat niet mogelijk is.

TUSSEN DE BUBBELS

EXTERNEN :
▪ Ouders en andere ‘externen’ houden afstand van de bubbels en dragen een
mondmasker als die afstand niet gerespecteerd kan worden.
▪ Ook als leiding draag je een mondmasker bij aankomst en vertrek van de
leden en in contact met ouders.
JEUGDSTER
Elke MINNERSgroep vormt een aparte bubbel bij aankomst. Hierbij zal iedere bubbel
een andere verzamelplaats hebben op het terrein. Volg daarom goed de juiste kleur
pictogrammen!
▪ Biekes = rood
▪ Sloebers = blauw
▪ Poikes = geel
(Op basis van het aantal aanwezige leden kunnen de bubbels samengevoegd worden
tot een grotere bubbel. Zo kunnen groepen eens samen spelen en nieuwe vriendjes
maken.)
De PLUSSERS worden opgesplitst in twee bubbels :
▪ +12 en +14
▪ +16 en +17
Zij hebben afwisselend activiteit op vrijdag.
Wij vragen OUDERS om naar de groene pictogrammen te kijken. Ook de leiding
zal deze pictogrammen opvolgen, tot alle kindjes zijn aangekomen en de activiteit
van start kan gaan.
2.2.4 Welke activiteiten mogen we doen ?
VOORWAARDEN
SPEELTERREIN :
▪ Speel zoveel mogelijk in buitenlucht
▪ Blijf bij voorkeur op je eigen terrein
o Ga je toch buiten je terrein ? Mijd dan drukke openbare plaatsen en
contact met externen.
o Op uitstap gaan kan, maar dan hou je aan de maatregelen die op dat
moment in de samenleving gelden.
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SOORT ACTIVITEITEN :
▪ Fysiek contact tussen leden/leiding van een bubbel mag, maar let erop dat je
intensief fysiek contact vermijdt, zeker bij +12 jaar.
Intensief contact ? Elkaars mond of handen aanraken, op elkaar hangen of liggen, enz.

▪ Overnachten, alsook eten en drinken kan als je de maatregelen opvolgt en
rekening houdt met de geldende regels op vlak van afstand en hygiëne.
▪ Bouw voldoende rust in. Dat blijft belangrijk om niet ziek te worden.
▪ Verschillende vrijetijdsactiviteiten combineren per week kan, zolang je de
regels volgt die door je organisatie gevraagd worden.
WAT MET LEEFWEKEN VOOR -18 ?
In principe is het mogelijk om op leefweek te gaan als je de maatregelen respecteert.
Hierbij zijn nog enkele bedenkingen :
▪ Er zullen nog steeds hygiëne-maatregelen aanwezig zijn
▪ Een weekje samenleven zorgt voor een hele hoop nieuwe contacten en
uitwisseling, wat het risico op verspreiding van het virus verhoogt. Zeker de
combinatie met leden die naar school gaan zorgt voor een vermenging van
verschillende bubbels.
▪ Vraag toestemming (akkoord) aan ouders, en bespreek dit. Stel hen op de
hoogte van de maatregelen en afspraken die jullie maken. Zien de leden dit
zelf zitten?
▪ Toets af bij de gemeente of het in de huidige situatie mogelijk is om op
leefweek te gaan.
Wanneer je een activiteit of weekend organiseert in een andere gemeente of
stad met een andere kleurcode dan je eigen regio, dan volg je de kleurcode
van je eigen regio. Bevind je je in een gemeente waar er een strengere
kleurcode geldt, vermijd dan zeker contact met externen en hou je
op openbare plekken aan de regels die in die gemeente gelden.
JEUGDSTER
Elke MINNERSgroep krijgt een eigen stuk gebouw en speelterrein waar gespeeld kan
worden. Zij blijven ten allen tijden op Jeugdster of spelen in de Molenberge.
Op Jeugdster hangen verschillende gekleurde pictogrammen. Elke groep volgt zijn
juist kleur pictogrammen!
▪ Biekes = rood
▪ Sloebers = blauw
▪ Poikes = geel
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De PLUSSERS worden opgesplitst in twee bubbels :
▪ +12 en +14
▪ +16 en +17
Bij voorkeur hebben ze activiteit buiten, op Jeugdster. Er worden geen spelen
gedaan waarbij er te intensief fysiek contact is.
2.2.5 Wat met activiteiten, vergaderingen, weekends van onze leidingsploeg ?
ACTIVITEITEN EN VERGADERINGEN :
Het is mogelijk om met onze leidingsploeg activiteiten te doen of te vergaderen in
een groep van maximaal 50 personen op deze voorwaarden :
▪ Social distancing wordt te allen tijde toegepast
▪ Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, dan worden mondmaskers
gedragen
▪ De voorkeur gaat uit naar buitenactiviteiten.
WEEKENDS :
Overnachten met de leidingsploeg is af te raden. In principe is het toegestaan om te
overnachten met onze leidingsploeg onder dezelfde voorwaarden als hierboven
(afstand, mondmasker, etc.). Deze overnachtingen onder die voorwaarden
organiseren, is echter niet evident.
Voor we dit organiseren, vragen we ons af wat de meerwaarde van zo’n weekend of
leefweek is. We gaan na of het haalbaar is om een hele weekend of week (ook tijdens
het eten, het slapen en de ontspannen momenten) aan die maatregelen de houden.
Kan hetzelfde doel bereikt worden zonder overnachting, wordt deze optie verkozen.
2.2.6 Hygiëne ?
Zie hygiëne-pagina.
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2.3 Code ORANJE
Code ORANJE wil zeggen dat er sprake is van een MATIG RISICO. De meeste
activiteiten kunnen plaatsvinden, maar voor onze PLUSSERS gelden er bijkomende
maatregelen.
2.3.1 Wie mag deelnemen ?
Iedereen mag deelnemen, BEHALVE :
▪ Wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit.
Symptomen zijn : hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

▪ !! Dit geldt zowel voor leden als voor leiding.
Mensen uit risicogroep of met ziekte mogen deelnamen als :
▪ Ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts
▪ Hun ziekte onder controle is door medicatie Vb. astma
Leden/leiding die in het buitenland zijn geweest ?
→ Volg de richtlijnen van de overheid.
We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee
om te gaan. De gezondheid van onze Jeugdsterleden en -leiding is namelijk
zeer belangrijk !!
2.3.2 Welke gegevens hou je bij ?
▪ Een volledige aanwezigheidslijst : plaats kruisjes !
▪ Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden.
▪ Een up-to-date medische fiche (online)
2.3.3 Hoe organiseer je je activiteiten ?
Contactbubbels van max. 50 personen.
OPGELET : bij +12 is er een verschil tussen binnen- en buitenactiviteiten :
▪ Binnenactiviteit : max. 20 personen / bubbel
▪ Buitenactiviteit : max. 50 personen / bubbel
▪ Combinatie van binnen- en buitenactiviteit ? max. 20 personen / bubbel
VOORWAARDEN
BINNEN JE BUBBEL :
▪ Geen afstand of mondmasker nodig
▪ Bij +12 wordt intensief fysiek contact vermeden en worden er WEL
mondmaskers binnen gedragen.
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(-12 en +12-jarige kinderen in één bubbel? -12 krijgt de regels van +12)
TUSSEN DE BUBBELS :
▪ Wel afstand = bubble distancing
▪ Er kunnen meerdere bubbels op één terrein spelen, zolang de afstand
gerespecteerd wordt.
▪ Toch contact nodig tussen de bubbels vb. overleg tussen de leiding? Hou 1,5 m
afstand en draag een mondmasker als dat niet mogelijk is.
EXTERNEN :
▪ Ouders en andere ‘externen’ houden afstand van de bubbels en dragen een
mondmasker als die afstand niet gerespecteerd kan worden.
▪ Ook als leiding draag je een mondmasker bij aankomst en vertrek van de
leden en in contact met ouders.
JEUGDSTER
Elke MINNERSgroep vormt een aparte bubbel bij aankomst. Hierbij zal iedere bubbel
een andere verzamelplaats hebben op het terrein. Volg daarom goed de juiste kleur
pictogrammen!
▪ Biekes = rood
▪ Sloebers = blauw
▪ Poikes = geel
Alle minnersleiding (+12) draagt ook een mondmasker bij binnenactiviteiten.
Alle PLUSSERSgroepen vormen aparte bubbels van max. 20 pers, inclusief leiding. Zij
hebben nog steeds activiteiten zoals op de kalender : +12 en +14 wisselen af met
+16 en +17, maar zullen GEEN gemeenschappelijke bubbel meer vormen.
Iedereen draagt zijn mondmasker binnen tot men op zijn plaats zit. Opgelet ! Want
de 1,5 meter geldt voor zowel binnen- als buitenactiviteiten.
Wij vragen OUDERS om naar de groene pictogrammen te kijken. Ook de leiding
zal deze pictogrammen opvolgen, tot alle kindjes zijn aangekomen en de activiteit
van start kan gaan.
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2.3.4 Welke activiteiten mogen we doen ?
VOORWAARDEN
SPEELTERREIN :
▪ Speel zoveel mogelijk in buitenlucht
▪ Blijf bij voorkeur op je eigen terrein
o Ga je toch buiten je terrein ? Mijd dan drukke openbare plaatsen en
contact met externen.
o Op uitstap gaan kan, maar dan hou je aan de maatregelen die op
dat moment in de samenleving gelden.
SOORT ACTIVITEITEN :
▪ Fysiek contact tussen leden/leiding van een bubbel mag, maar let erop dat je
intensief fysiek contact vermijdt, zeker bij +12 jaar.
Intensief contact ? Elkaars mond of handen aanraken, op elkaar hangen of liggen, enz.

▪ Overnachten, alsook eten en drinken (tussendoortjes) kan als je de
maatregelen opvolgt en rekening houdt met de geldende regels op vlak van
afstand en hygiëne.
▪ Bouw voldoende rust in. Dat blijft belangrijk om niet ziek te worden.
WAT MET LEEFWEKEN VOOR -18 ?
In principe is het mogelijk om op leefweek te gaan als je de maatregelen respecteert.
Dit wordt sterk afgeraden !! Hierbij zijn nog enkele bedenkingen :
▪ Er zullen nog steeds hygiëne-maatregelen aanwezig zijn
▪ Een weekje samenleven zorgt voor een hele hoop nieuwe contacten en
uitwisseling, wat het risico op verspreiding van het virus verhoogt. Zeker de
combinatie met leden die naar school gaan zorgt voor een vermenging van
verschillende bubbels.
▪ Vraag toestemming (akkoord) aan ouders, en bespreek dit. Stel hen op de
hoogte van de maatregelen en afspraken die jullie maken. Zien de leden dit
zelf zitten?
▪ Toets af bij de gemeente of het in de huidige situatie mogelijk is om op
leefweek te gaan.
Wanneer je een activiteit of weekend organiseert in een andere gemeente of
stad met een andere kleurcode dan je eigen regio, dan volg je de kleurcode
van je eigen regio. Bevind je je in een gemeente waar er een strengere
kleurcode geldt, vermijd dan zeker contact met externen en hou je
op openbare plekken aan de regels die in die gemeente gelden.
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JEUGDSTER
Elke MINNERSgroep krijgt een eigen stuk gebouw en speelterrein waar gespeeld kan
worden. Zij blijven ten allen tijden op Jeugdster of spelen in de Molenberge.
Op Jeugdster hangen verschillende gekleurde pictogrammen. Elke groep volgt zijn
juist kleur pictogrammen!
▪ Biekes = rood
▪ Sloebers = blauw
▪ Poikes = geel
Elke PLUSSERSgroep krijgt een eigen stuk gebouw en speelterrein. Dit zal vooral
duidelijk gecommuniceerd worden naar onze leden. Bij voorkeur hebben ze
buitenactiviteiten op Jeugdster. Er worden geen spelen gedaan waarbij er te intensief
fysiek contact is. Wij hebben besloten om geen leefweek te organiseren in code
oranje.
2.3.5 Wat met activiteiten, vergaderingen, weekends van onze leidingsploeg ?
ACTIVITEITEN EN VERGADERINGEN :
Het is mogelijk om met je leidingsploeg activiteiten te doen of te vergaderen in een
groep van maximaal 20 personen binnen en 50 personen buiten op deze
voorwaarden :
▪ Social distancing wordt te allen tijde toegepast
▪ Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, dan worden mondmaskers
gedragen
▪ De voorkeur gaat uit naar buitenactiviteiten
WEEKENDS :
Overnachten met de leidingsploeg is af te raden. In principe is het toegestaan om te
overnachten met onze leidingsploeg onder dezelfde voorwaarden als hierboven
(afstand, mondmasker, etc.). Deze overnachtingen onder die voorwaarden
organiseren, is echter niet evident.
Voor we dit organiseren, vragen we ons af wat de meerwaarde van zo’n weekend of
leefweek is. We gaan na of het haalbaar is om een hele weekend of week (ook tijdens
het eten, het slapen en de ontspannen momenten) aan die maatregelen de houden.
Kan hetzelfde doel bereikt worden zonder overnachting, wordt deze optie verkozen.
2.3.6 Hygiëne ?
Zie hygiëne-pagina.
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2.4 Code ROOD
Code ROOD stelt de meest ernstige situatie voor. Slechts een aantal leden kunnen
plaatsvinden en dan nog in een heel beperkte vorm.
2.4.1 Wie mag deelnemen ?
Iedereen mag deelnemen, BEHALVE :
▪ Wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit.
Symptomen zijn : hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

▪ !! Dit geldt zowel voor leden als voor leiding.
Mensen uit risicogroep of met ziekte mogen deelnamen als :
▪ Ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts
▪ Hun ziekte onder controle is door medicatie Vb. astma
Leden/leiding die in het buitenland zijn geweest ?
→ Volg de richtlijnen van de overheid.
We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee
om te gaan. De gezondheid van onze Jeugdsterleden en -leiding is namelijk
zeer belangrijk !!
2.4.2 Welke gegevens hou je bij ?
▪ Een volledige aanwezigheidslijst : plaats kruisjes !
▪ Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden.
▪ Een up-to-date medische fiche (online)
2.4.3 Hoe organiseer je je activiteiten ?
Contactbubbels van max. 20 personen.
BINNEN JE BUBBEL :
▪ Hou minstens 1,5 m afstand, social distancing dus.
▪ Activiteiten mogen enkel in de buitenlucht plaatsvinden.
▪ Als de afstand niet bewaard kan worden, draagt +12 een mondmasker.
(-12 en +12-jarige kinderen in één bubbel? -12 krijgt de regels van +12)
EXTERNEN :
▪ Contacten met ouders en andere ‘externen’ worden ten allen tijde gemeden.
Hou dus afstand en draag een mondmasker.
▪ Ook als leiding draag je een mondmasker bij aankomst en vertrek van de
leden en in contact met ouders.
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2.4.4 Welke activiteiten mogen we doen ?
SPEELTERREIN :
▪ Spelen doe je alleen in buitenlucht.
▪ Je blijft op je eigen terrein.
SOORT CONTACT :
▪ Alle fysieke contacten worden vermeden, bij zowel -12 als bij +12.
SOORT ACTIVITEITEN :
▪ Overnachtingen zijn niet toegestaan.
▪ Samen eten en drinken kan als je rekening houdt met de geldende regels op
het vlak van afstand en hygiëne.
▪ Bouw ook nu voldoende rust in. Dat blijft belangrijk om niet ziek te worden.
2.4.5 Wat met activiteiten, vergaderingen, weekends van onze leidingsploeg ?
…
2.4.6 Hygiëne ?
Zie hygiëne-pagina.
▪ Voor +12 is het dragen van een mondmasker noodzakelijk wanneer social
distancing niet mogelijk is.

Wij zijn in overleg om GEEN activiteiten te laten doorgaan tijdens code rood. Dit lijkt ons
verstandig om het virus zo minimaal mogelijk verder te verspreiden.
Meer info tegen dan!!
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3 Hygiëne in corona-tijd
3.1.1 Persoonlijke hygiëne
Volg de gebruikelijke hygiënemaatregelen.
▪ Handen regelmatig wassen
Zeker voor en na :
o Een activiteit
o Een maaltijd
o Een toiletbezoek.
▪ Hoesten en niezen in je elleboog
▪ Eenmalig gebruik van papieren zakdoeken ipv stoffen zakdoeken
▪ Eenmalig gebruik van papieren handdoeken na het handen wassen.
▪ Gebruik afsluitbare vuilniszakken om de papieren zak- en handdoeken in te
gooien, die je liefst niet met je handen moet openen (pedaalemmers zijn
ideaal).
▪ Informeer je leden en hang posters op (pictogrammen met maatregelen,
handen wassen, etc.
3.1.2 Infrastructuur
▪ Reinig contactoppervlakken die door meerdere bubbels gebruik worden.
▪ Doe dat telkens nadat daar ‘een bubbel geweest is’. Op het einde van de
activiteit maak je alles grondig schoon.
▪ Verlucht gebouwen, ook tijdens de activiteiten. Laat ze overdag zoveel
mogelijk open staan.
3.1.3 Materiaal
CODE GEEL EN ORANJE :
▪ Hou materiaal zoveel mogelijk binnen de bubbels
▪ Wordt er toch gemeenschappelijk gebruikt gemaakt van materiaal, worden
deze tussendoor telkens gereinigd en ontsmet.
CODE ROOD :
▪ Vermijd activiteiten op spelen waar er veel materiaal binnen de bubbel
gedeeld moet worden. laar leden bijvoorbeeld eigen spel- of
knutselmateriaal meenemen.
▪ Wordt er toch gemeenschappelijk gebruikt gemaakt van materiaal, worden
deze tussendoor telkens gereinigd en ontsmet.
Of we ons nu in code geel, oranje of rood bevinden. Deze hygiënemaatregelen
zullen een heel werkjaar blijven gelden.
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3.1.4 Jeugdster
PERSOONLIJKE HYGIËNE :
Op Jeugdster hangen verschillende pictogrammen, vb. verluchten, verboden toegang,
toilet… Deze pictogrammen tonen wat je waar moet doen.
Elke groep krijgt zijn eigen kleur om verwarring te voorkomen.
▪ Biekes = rood
▪ Sloebers = blauw
▪ Poikes = geel
Wij vragen OUDERS om naar de groene pictogrammen te kijken. Ook de leiding zal
deze pictogrammen opvolgen, tot alle kindjes zijn aangekomen en de activiteit van
start kan gaan.
Alle kindjes wassen hun handen alvorens deel te nemen aan activiteiten. Er zullen
wasbakken met zeep klaarstaan bij aankomst. Opgelet : kijk naar de juiste kleur !
Er worden ook handen gewassen voor het 4-uurtje.
Nieuw dit jaar :
Bij de toiletten hangen er nieuwe systemen om handen te wassen. We maken geen
gebruik meer stoffen handdoeken, maar wel van wegwerp papieren handdoeken.
Deze worden dus na elk gebruik in de vuilbak gegooid.
INFRASTRUCTUUR EN MATERIAAL :
Elke groep krijgt zijn eigen lokaal en speelterrein, afhankelijk van de geplande
activiteit. Kijk hiervoor dus bij aankomst naar de juiste kleur pictogrammen om te
verzamelen op de juiste plaats!
Bij gemeenschappelijk materiaal zal er eerst ontsmet worden alvorens dit wordt
doorgegeven. Indien mogelijk gebruiken we zo weinig mogelijk materiaal om niet
onnodig te reinigen en ontsmetten. Ook in onze gemeenschappelijke gang mogen
enkel leiding en kindjes komen na ontsmetten van handen. Deze gang wordt gebruikt
om naar de toiletten te gaan of handen te wassen.
Doorheen de dag blijven zo veel mogelijk ramen en deuren open om te verluchten. Na
elke activiteit zullen de materialen, alsook toiletten, klinken en lichtknoppen ontsmet
worden en wordt er grondig gekuist.
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4 Mogen we evenementen organiseren?
Een jeugdbeweging is ravotten, spelen en plezier maken ! Hiervoor hebben wij
natuurlijk lokalen, een speelterrein en véél materiaal nodig. Om dit te kunnen
realiseren, organiseren wij verschillende evenementen doorheen het jaar.
Evenementen kunnen opnieuw doorgaan met 200 personen binnen en 400 personen
buiten. Het dragen van een mondmakser en registeren van aanwezigheden blijft
verplicht. Voor elk evenement stellen wij protocol op waarin een corona-prove
praktische regeling staat (hiervoor gebruiken wij een algemeen draaiboek van
Ikorganiseer.be). Deze leggen wij voor aan de gemeente, die al dan niet toestemming
geeft om dit evenement te laten doorgaan.
Onze evenementen zijn terug te vinden op onze website. Alsook up-to-date informatie
(over het al dan niet doorgaan) kan je hier terugvinden.
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5 Pictogrammen
Hier vinden jullie enkele pictogrammen terug die wij zullen gebruiken op ons terrein.
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