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Toelichtingtoezichthouder(Hoofdleiding) 
InhetmeestrecenteprotocolvanscoutingNederlandiseen‘corona-coördinator’/ 
‘toezichthouder’voorgeschreven.Belangrijkisdatdetoezichthouder(s)bekendzijnener
minimaaléénaanwezigisopallemomentendaterScoutingopkomstenzijn. 
Detoezichthouderisnietaansprakelijkalsregelswordenovertreden,maardientweltoetezien
ophetnalevenvanderegels.Zorgeralstoezichthoudervoordat: 
Jejeugdleden,oudersenvrijwilligersactief(énpositief)aanspreektophungedragrondomhet
nalevenvanderegels:weesduidelijk,maargeenboeman; 
Jetoezichthoudtrondaankomstenvertrekenzorgtvoorgoededoorstroming; 
Jetoezichthoudtophetnalevenvandehygiënemaatregelenenschoonmaakafspraken; 
Jeaanspreekbaarbentvoorgemeente,boa’senpolitiealszijcontrolesuitvoeren,spreekhenaan
ensteljevooralscorona-coördinator/toezichthouder; 
Jeterugkoppeltaanhetgroepsbestuur,zodatzijeventueelsamenmetdegroepsraad
aanvullendemaatregeleninkunnenstellenindiennodig. 
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