
 

 

 

Beste Leden, ouders of verzorgers, 

Wij zijn blij dat de JongNL-groepen weer mogen beginnen. We hebben onze groep gemist. Vanaf 

maandag 18 mei gaan we de groepsactiviteiten voor de leeftijdscategorie t/m 12 jaar weer een keer 

per 2 weken opstarten. 

Voor de leeftijdscategorie van 13 t/m 18 jaar gelden andere richtlijnen. Deze richtlijnen vormen op 

dit moment nog een dusdanige uitdaging dat wij nog aan het kijken zijn hoe we hier vorm aan gaan 

geven. Bij deze groepen zal de leiding zelf met de leden en de ouders contact opnemen. 

De planning voor de groepsavonden ziet er als volgt uit. 

Enkele datums vallen op een nationale feestdag. De leiding beslist samen met de leden of op deze 

dagen de groep doorgaat, denk aan donderdag 21 mei en maandag 1 juni. 

 

 

 

 

 

 

We hebben het nog nooit op deze manier gedaan, maar we kunnen het wel. We hebben er zin.  

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Toch willen we even de volgende regels 

met jullie doornemen. Ze klinken streng, maar we willen gewoon duidelijk communiceren waar wij 

en jullie aan moeten voldoen om van de overheid JongNL-groepsbijeenkomsten BUITEN te mogen 

organiseren.  

• We vragen je kind om thuis te blijven als het één van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en nog niet 24 uur klachtenvrij is; of als 

iemand in jouw huishouden koorts vanaf 38 C° en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 

24 uur klachtenvrij is, mag je kind weer naar buiten. 

 

• We vragen je kind om 14 dagen thuis te blijven nadat iemand in het huishouden positief getest is 

op het coronavirus (COVID-19) en klachtenvrij is. 

 

• Vertel je kind dat het zijn best moet doen om 1,5 meter afstand (twee volwassen armlengtes) 

van de leiding te houden. Ook fysiek contact zoals bijvoorbeeld een high five of een boks mogen 

niet.  

 

• Je kind gaat thuis naar het toilet voordat het vertrekt naar JongNL. We willen toiletgebruik in de 

ons gebouw zoveel mogelijk vermijden.  

 

• Je kind wast de handen 20 seconden met water en zeep, voordat het vertrekt en als het weer 

thuis komt van JongNL, en droogt de handen goed. 

 

Groep Datum Groepsavond Begintijd Groepsavond Eindtijd Groepsavond

Maandag Vroeg Maandag 18 mei Maandag 1 juni Maandag 15 juni Maandag 29 juni 18:45 uur 20:15 uur

Maandag Laat Maandag 25 mei Maandag 8 juni Maandag 22 juni Maandag 6 juli 19:15 uur 20:45 uur

Dinsdag Vroeg Dinsdag 26 mei Dinsdag 9 juni Dinsdag 23 juni Dinsdag 7 juli 18:15 uur 19:45 uur

Dinsdag Optied Dinsdag 19 mei Dinsdag 2 juni Dinsdag 16 juni Dinsdag 30 juni 19:00 uur 20:30 uur

Woensdag Optied Woensdag 20 mei Woensdag 3 juni Woensdag 17 juni Woensdag 1 juli 19:00 uur 20:30 uur

Donderdag Vroeg Donderdag 21 mei Donderdag 4 juni Donderdag 18 juni Donderdag 2 juli 19:00 uur 20:30 uur

Donderdag Laat Donderdag 28 mei Donderdag 11 juni Donderdag 25 juni Donderdag 9 juli 19:30 uur 21:00 uur

Vrijdag Vroeg Vrijdag 22 mei Vrijdag 5 juni Vrijdag 19 juni Vrijdag 3 juli 18:30 uur 20:00 uur

Vrijdag Optied Vrijdag 29 mei Vrijdag 12 juni Vrijdag 26 juni Vrijdag 10 juli 18:30 uur 20:00 uur



• Je kind (of leiding) deelt GEEN traktaties uit en nuttigt GEEN eten/snoep op JongNL. 

 

• Indien nodig (bij heet weer) neemt je kind zelf een gevuld waterflesje voorzien van naam mee. 

 

• Bij voorkeur komt je kind ZELF te voet of met de fiets en niet eerder dan 5 minuten voordat de 

groepsbijeenkomst begint naar JongNL en na afloop gaat het rechtstreeks naar huis. Dan weet je 

wanneer je het thuis kan verwachten. 

 

• Ouders mogen NIET op het terrein. Als je je kind toch brengt, doe dat bij voorkeur met de auto 

en blijf in de auto. Je kind loopt zelf het terrein op. Vooraf communiceer je dat met de leiding, 

die na afloop van de groepsbijeenkomst met je kind aan de poort wacht totdat het kind in de 

auto is gestapt.  

 

• Breng je je kind met de fiets of te voet (omdat dit echt niet anders kan)? Doe dit dan alleen. Zet 

het kind af bij de poort en vertrek naar huis. Houd sowieso 1,5 meter afstand van anderen en 

vermijd kletsen voor het clubgebouw. Bij het ophalen arriveer je 5 minuten voor afloop en wacht 

je met zicht op de poort en hou je ruime afstand van anderen.  

 

• Alle groepsbijeenkomsten zijn buiten. Kinderen mogen alleen bij uitzondering naar binnen voor 

toiletbezoek. Bij slecht weer gaat de groepsbijeenkomst niet door. De leiding informeert jullie 

dan daarover. 

 

We hebben geprobeerd in deze brief de richtlijnen zo duidelijk mogelijk aan te geven, echter kan het 

zijn dat er nog vragen zijn. Stel deze vragen via email aan voorzitter@jnberg.nl. Dan zullen we deze 

zo snel mogelijk beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Leiding en bestuur van Jong Nederland Sint Odiliënberg. 
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