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Beste groepsbesturen, beste staf,
De overheid heeft de corona maatregelen per 13 november 2021 aangepast. De
gemeente Rotterdam heeft hierop haar beleid aangepast. Dit beleid is te vinden
op de website van de gemeente Rotterdam. Mocht jouw groep in een anderen
gemeente gevestigd zijn dan adviseert het regiobestuur om de website van de
eigen gemeente te raadplegen.
De gemeente Rotterdam geeft het volgende aan (de gehele onderstaande tekst
is integraal overgenomen): “Het kabinet heeft strengere maatregelen
afgekondigd om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te
dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze maatregelen
zijn ingegaan op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval
tot zaterdag 4 december. Hieronder kunt u lezen wat dat betekent voor sport
(inclusief zwemmen), scouting, speeltuinen en kinderboerderijen.

Algemeen
De belangrijkste basisregels blijven van kracht. Daarbij komt het dringende
advies om 1,5 meter afstand van anderen te houden op locaties waar het
coronatoegangsbewijs (CTB) niet geldt.
Op binnenlocaties waar geen CTB -verplichting geldt, geldt een
mondkapjesplicht.

Horeca (sport, speeltuinen, kinderboerderijen, scouting)
In de horeca geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) vanaf 13 jaar verplicht
is. Voor sportkantines geldt een uitzondering en is een CTB vanaf 18 jaar
verplicht. Er geldt een placeringsplicht voor horeca, dus ook voor sportkantines,
scoutingkantines, speeltuinkantines en horeca bij kinderboerderijen. Dit geldt
ook voor de buitenterrassen. Placeren betekent het toewijzen van een vaste
zitplaats.
De horeca dient tussen 20:00 uur en 6:00 gesloten te zijn. Dus ook
sportkantines, scoutingkantines, speeltuinkantines en horeca bij
kinderboerderijen
Afhalen van consumpties is toegestaan zonder CTB en ook na 20:00 uur. Het
afhaalloket moet goed afgescheiden zijn van de rest van de horeca en
consumpties vanuit die afhaal mogen alleen buiten de kantine en het reguliere
terras genuttigd worden.
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Sport
Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een
coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt voor de
volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de
buitenterrassen van buitensportlocaties.
De CTB -verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor
personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals,
trainers/coaches (ook van de uit clubs), vrijwilligers.
Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet
toegestaan; Bij uitwedstrijden horen rijouders (zo beperkt mogelijk) bij de
noodzakelijke begeleiding. Zij mogen blijven kijken en voor hen geldt geen CTB
-verplichting (behoren tot de noodzakelijke vrijwilligers).
Bij thuiswedstrijden, trainingen en lessen (waaronder ok zwemles) mogen
ouders niet blijven kijken. Kinderen worden zoveel mogelijk omgekleed naar de
sportlocatie gebracht. Indien, zoals bij zwemles voor jonge kinderen, hulp met
omkleden noodzakelijk is, geldt een CTB -verplichting voor de ouder/begeleider
vanaf 18 jaar die helpt met omkleden.

Speeltuinen en kinderboerderijen
Speeltuinen en kinderboerderijen vallen onder niet-essentiële dienstverlening.
Voor niet-essentiële dienstverlening geldt een sluitingstijd van 18:00 tot 6:00.
Verder gelden voor de kantines de regels zoals vermeld bij “Horeca”.

Scouting
Scouting betreft een combinatie van sport en spel. Scouting Nederland heeft de
scouting gelijkgesteld aan sportlocaties. Dit betekent dat voor binnenlocaties bij
scouting een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar.
Indien individuele scoutingverenigingen zich niet als sportlocatie betitelen dan
staat scouting gelijk aan een spellocatie en betreft het niet-essentiële
dienstverlening en dus sluiting om 18:00 uur en mondkapjes verplichting in
binnenruimtes vanaf 18 jaar. Jeugd tot en met 17 jaar is uitgesloten van een
mondkapjesplicht aangezien dit wordt gezien als jeugdactiviteiten.

Evenementen
Er geldt een verbod op evenementen tussen 18:00 en 6:00 uur met uitzondering
van geplaceerde culturele voorstellingen (zoals theaters, bioscopen,
concertzalen) en met uitzondering van jeugdactiviteiten zoals sinterklaas.”
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

