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Inleiding 
De Juventa is een organisatie die staat voor de Heetense basisschooljeugd, jaarlijks organiseren we 

een vijftal activiteiten voor de basisschooljeugd in het dorp. Voor elke activiteit krijgen wij weer het 

vertrouwen van ouders om toffe activiteiten te organiseren en ervoor zorgen dat dit goed en veilig 

verloopt. Vooral nu is het erg belangrijk dat we dit vertrouwen vasthouden. Als Juventa zijnde 

kunnen wij het niet permitteren om dit vertrouwen te verliezen. Tijdens de afgelopen Zomerweek 

hebben we ook gewerkt met een protocol, dit protocol hebben we destijds opgesteld in 

correspondentie met het landelijke protocol van verscheidene grote organisaties uit Nederland voor 

zomerkampen. 

Na het goede verloop van de zomerweek willen we ook graag onze kerstactiviteit doorgang laten 

vinden. De kerstactiviteit wordt georganiseerd op 21, 22 en 23 december. Het protocol is er om de 

kerstactiviteit doorgang te laten vinden op een veilige manier met als belangrijkste doel om de 

kinderen te vermaken. Als wij dit voor elkaar krijgen halen we er zelf ontzettend veel voldoening uit 

en zal de kerstactiviteit net zo leuk zijn als anders en kunnen wij na afloop trots zijn op onszelf.  

Protocol 
Dit protocol is geschreven op 13-12-2020 en is gebaseerd op het eerder voor de zomerweek 

opgestelde protocol. Dit protocol is in correspondentie met de opgestelde regels door het (RIVM, 

2020), het protocol cultuureducatie en -participatie van het (LKCA, 2020) en de opgestelde regels 

voor culturele en creatieve activiteiten door het (Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Dit protocol is 

leidend! Dit houd in dat we hiermee werken ongeacht de regels soepeler worden. Wij kunnen altijd 

in aanloop naar of tijdens de kerstactiviteit, mocht het kunnen, switchen naar meer en leuker door 

versoepelde maatregelen maar kunnen niet ineens heel streng alles gaan organiseren. Daarom blijft 

dit protocol van kracht.  

Houd er wel rekening mee dat als nodig is de kerstactiviteit nog een week, een dag, een uur of zelfs 

halverwege kan worden afgelast. Dit neemt niet weg dat we er wel volledige energie instoppen en 

gaan zorgen dat het in alle gevallen een geslaagde activiteit wordt. 
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Voorwaarden en regels 
Allereerst moeten wij ons als leiding, vertegenwoordigers van de Juventa aan de maatregelen 

houden om een veilige kerstactiviteit te kunnen draaien. Dit kan alleen als iedereen zich aan de 

regels houdt. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s en is volledig vrij om de keuze te maken 

om wel of niet deel te nemen aan de kerstactiviteit. Dit dient voorafgaand bij Fleur te worden 

aangegeven doormiddel van het invullen van een gezondheidsverklaring. Daarbij wordt verwacht dat 

ook iedereen zich goed voorbereid, door het protocol zelf ook door te nemen. In dit deel staan alle 

punten, waar wij ons aan moeten houden en hoe de kerstactiviteit er voor ons eruit ziet. 

Gezondheidsvoorwaarden leiding 
Voor het deelnemen aan de kerstactiviteit zijn ook voor de leiding enkele voorwaarden van 

toepassing. De leiding van de Juventa mag deelnemen aan de kerstactiviteit, tenzij:  

- je de afgelopen 24 uur of bij de start van de kerstactiviteit één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

- je bij de start van de kerstactiviteit een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten hebt. 

- je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de 

afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

- je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en als je korter dan 10 dagen geleden contact gehad hebt met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had. 

- je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld. 

- je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van je ouders. Overleg eventueel met de 

huisarts. 

- je ziek wordt of klachten krijgt tijdens de kerstactiviteit, dan moet je direct naar huis.  

Laat je bij klachten testen bij de GGD! 

Opsplitsen van de groep 
De kerstactiviteit van voorgaande jaren leert ons dat er dagelijks zo’n 80 basisschoolkinderen uit 

Heeten aan de kerstactiviteit deelnemen. Hiervan zit ongeveer de helft in groep 3 & 4 en de helft in 

groep 5, 6, 7 & 8. De leiding van de Juventa bestaat uit 17 leden, om ervoor te zorgen dat we niet 

teveel met elkaar in contact komen is besloten om de groep tijdens de kerstactiviteit op te splitsen. 

Acht leden van de Juventa verzorgen de kerstactiviteit voor groep 3 & 4, de andere negen leden van 

de Juventa verzorgen de kerstactiviteit voor groep 5, 6, 7 & 8. Deze groepen draaien compleet 

afzonderlijk van elkaar op verschillende locaties. 

Locatie 
De kerstactiviteit voor groep 3 & 4 wordt georganiseerd vanaf het sportcomplex van S.V. Heeten. Er 

kan gebruik gemaakt worden van de kantine waar goede sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Op 

dinsdag 22 december wordt een deel van de kerstactiviteit voor deze groep georganiseerd in de 

sporthal. 

De kerstactiviteit voor groep 5, 6, 7 & 8 wordt georganiseerd vanuit Kulturhus het Trefpunt. Er kan 

hier gebruik gemaakt worden van de goede sanitaire voorzieningen. Op maandag 21 december en 

woensdag 23 december wordt een deel van de kerstactiviteit voor deze groep georganiseerd in de 

sporthal. 
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Adres Voetbalkantine S.V. Heeten: 

Dorpsstraat 1, 8111 AA Heeten 

Adres Kulturhus het Trefpunt: 

Dorpsstraat 16, 8111 AD Heeten 

Adres sporthal Heeten: 

Dorpsstraat 3, 8111 AA Heeten 

Logistiek en materialen 
Tijdens de kerstactiviteit komen wij niet in contact met mensen die niet bij de Juventa horen. 

Wanneer we ’s avonds naar huis gaan houden we afstand van onze huisgenoten. Dit houdt in dat: 

- Alle materialen op zondagmiddag op de bewuste locatie aanwezig zijn. 

- Alle boodschappen voor de kerstactiviteit op zondagmiddag op de bewuste locatie aanwezig 

zijn. 

Hygiëne en gezondheid deelnemende kinderen 
Door middel van de inschrijving is er een lijst beschikbaar met alle kinderen en leiding die aanwezig 

zijn bij de kerstactiviteit. Alle leiding en ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen hebben een 

gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend. Door deze inschrijving hebben wij ook de 

contactgegevens van de ouders/verzorgers. Indien een kind milde klachten heeft zal deze lijst 

gebruikt worden om contact op te nemen met de ouders.  

Max, Nikee, Hessel en Luuk zijn verantwoordelijk voor de hygiëne en gezondheid. Zij zullen continue 

in de gaten houden hoe het met iedereen zijn/haar gezondheid gesteld is. 

- Elke ochtend vindt er een kort gesprek plaats tussen deze personen en de hoofdleiding 

(Fleur) om te bespreken hoe de stand van zaken qua gezondheid is. 

- Elke avond/middag in de vergadering wordt er kort behandeld hoe het is met de gezondheid 

van de Juventa leden.  

- Attendeer kinderen en leiding ziekteverschijnselen direct te melden bij deze persoon. 

- Tijdens de kerstactiviteit zal er een plek worden ingericht waar deelnemers die mogelijk 

besmet zijn in afzondering kunnen wachten tot ze (door ouders) worden opgehaald. Indien 

verzorging nodig is gebeurt dit door Max, Nikee, Hessel of Luuk.  

- We gaan realistisch om met deze verschijnselen om: een keertje snotteren omdat je net van 

buiten komt, is geen ziekteverschijnsel. Blijf wel alert.  

- De deelnemer of begeleider gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op 

met de eigen huisarts. Het advies is om te laten testen op het coronavirus (via huisarts of 

GGD).  

- Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt er waarschijnlijk 

bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. De lijsten met alle aanwezige personen 

kunnen dan beschikbaar worden gesteld. 

- De kerstactiviteit hoeft niet gestopt te worden bij een vermoedelijke besmetting. Alleen als 

de GGD hier aanleiding voor ziet.  

- Wij eten niet bij de kinderen. We smeren zelf brood aan een tafel in de kantine, eten het 

daar op en zullen ons dan weer mengen met de kinderen. 

- Voor en na het eten en voor en na het ranja drinken desinfecteren we de handen. 
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- We gaan plastic borden/bestek/bekers gebruiken en iedereen dient deze van zichzelf ook op 

te ruimen naar gebruik. 

- Ranja schenken we uit in plastic bekers, zetten we op tafel. Wanneer het uitgeserveerd is 

nemen wij zelf weer afstand van de tafel, zodat de 1,5 meter behouden blijft. Dit gebeurd 

uitsluitend door de ranjacommissie. De rest van de leiding zorgt dat er afstand bewaard blijft. 

- Het sanitair tussen de leiding en kinderen is gescheiden en wordt dagelijks schoongemaakt. 

Voor de leiding: 

Vergadering 
Na iedere dag zullen we met de gehele groep leiding vergaderen in de voetbalkantine om de dagen 

door te spreken, het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden over het verloop van de dagen. 

Tijdens deze vergaderingen wordt de anderhalve meter gewaarborgd en worden mondkapjes 

gedragen. 

Eten 
We eten elke dag na de vergadering met elkaar vanaf zondag middag in de voetbalkantine. Er zal 

thuis gekookt worden door ouders of door onszelf of we halen wat af om de lokale horeca te 

steunen. We eten samen omdat dit de sociale cohesie bevorderd. Ook tijdens het eten wordt de 

anderhalve meter te allen tijde gewaarborgd. 

EHBO 
Anouk blijft de basis EHBO verlenen voor kleine ongelukken volgens het protocol van het Rode Kruis. 

Hessel en Luuk zijn bij de voetbalkantine betrokken bij eventuele besmettingen en Max en Nikee bij 

het Trefpunt. 

Handenwasstraat 
Hessel, Luuk, Max en Nikee zien er op toe dat het gebruik van de handenwasstraat goed verloopt en 

alle kinderen dus ook goed hun handen wassen. Op elke locatie staat één van de twee 

handenwasstraten. Ook is het belangrijk dat de leiding op deze momenten goed de handen wast.   

Avondprogramma 
Normaal gesproken zitten wij met de leiding gezellig bij elkaar in Kulturhus het Trefpunt. Helaas laten 

de omstandigheden het niet toe om met de hele groep (17 personen) bij elkaar te gaan zitten, dit is 

daarnaast ook nog eens onverantwoord. Een viertal leiding heeft het voortouw genomen om elke 

avond via een livestream vermaak te bieden aan de leiding op verschillende locaties. Hier komen 

kleine groepjes (maximaal 4 leiding) bijeen. 

Na de kerstactiviteit 
Na de kerstactiviteit blijft het aanwezigheidsregister nog vier weken behouden voor het eventuele 

bron- en contactonderzoek van de GGD mocht er een besmetting worden vastgesteld. Bij de 

inschrijving wordt duidelijk vermeld dat eventuele ziekteverschijnselen van deelnemers tot twee 

weken na de kerstactiviteit gemeld dienen te worden aan de Juventa. Na vier weken worden alle 

gegevens vernietigd. 
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De kerstactiviteit 
De kerstactiviteit zal anders verlopen dan normaal, toch gaan we ons best doen om er binnen alle 

geldende maatregelen een leuke activiteit van te maken voor de kinderen. 

Schematisering van de kerstactiviteit 
Deze dagindeling geldt voor beide groepen. 

De organisatie van de dagen 
De indeling van de dagen ziet eruit zoals in Figuur 1. Voor iedere dag is een drietal leiding 

aangewezen welke verantwoordelijk is voor het organiseren van een leuke dag met spelletjes die 

veilig uitgevoerd worden. Hieronder worden de algemene zaken van de dag doorgenomen.  

Inschrijving 
Alle kinderen hebben zich al aangemeld via de website. Ze hoeven alleen nog het ticket in te leveren 

en de gezondheidsverklaring in te vullen of in te leveren als ze deze thuis al ingevuld hebben. Alleen 

de kinderen mogen naar binnen, de ouders blijven buiten. De precieze uitvoering met plattegrond is 

voor Kulturhus het Trefpunt in Figuur 2 en voor de voetbalkantine bij SV Heeten in Figuur 3 

weergegeven. 

  

Figuur 1. Overzicht indeling kerstactiviteit. 

8.00 Opbouwen Leiding aanwezig voor koffie Leiding aanwezig voor koffie Leiding aanwezig voor koffie

8.15

8.30

8.45

9.00 Inschrijven & handenwassen Inschrijven & handenwassen Inschrijven & handenwassen

9.15 Welkomstwoordje + Regels Welkomstwoordje + Regels Welkomstwoordje + Regels

9.30

9.45

10.00

10.15

10.30 Handenwassen & ranja Handenwassen & ranja Handenwassen & ranja

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15 Handenwassen & eten Handenwassen & eten Handenwassen & eten

12.30 Handenwassen & eten Handenwassen & eten Handenwassen & eten

12.45

13.00

13.15

13.30

13.45

14.00

14.15 Handenwassen & ranja Handenwassen & ranja Handenwassen & ranja

14.30

14.45

15.00

15.15 Dag afsluiten Dag afsluiten Dag afsluiten 

15.30 Op het plein Op het plein Op het plein

15.45 dag opruimen en klaar zetten dag opruimen en klaar zetten dag opruimen en klaar zetten

16.00

16.15

16.30 Dag bespreken in voetbalkantine Dag bespreken in voetbalkantine Dag bespreken in voetbalkantine

16.45

17.00 Samen eten Samen eten Samen eten

17.15

17.30

17.45

Spelletjes Spelletjes 

spelletjes

spelletjes

Spelletjes

Spelletjes 

spelletjes spelletjes

Spelletjes Spelletjes

spelletjes spelletjes



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Plattegrond inschrijving voetbalkantine S.V. Heeten. 

  

Figuur 2. Plattegrond inschrijving Kulturhus het Trefpunt. 
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Handenwassen 
Gedurende de dag wordt er regelmatig (minstens 3x) door iedereen handen gewassen. Dit gebeurt in 

de zogenoemde handenwasstraten. De handenwasstraten werken erg goed, dit is tijdens afgelopen 

zomerweek gebleken. Bij de voetbal kan de handenwasstraat in de gang gezet worden zodat dit één 

richtingsverkeer is. Bij het trefpunt zal de handenwasstraat buiten gezet worden. 

De dagen  

Zondag 

Zondag verzamelen we om 14:00 om alles op te bouwen. Hiervoor moet een aantal keer gereden 

worden met spullen. Er zullen altijd maximaal twee mensen in de auto zitten met mondkapjes op. 

Aansluitend zullen we vergaderen in de voetbalkantine op anderhalve meter met een mondkapje om 

alles nog een keer door te nemen. Hierna gaan we samen eten en gaan we uit elkaar in kleine 

groepjes van maximaal vier personen. 

Maandag/dinsdag/woensdag 

Er zijn vaste handwasmomenten ingepland gedurende de dag. Hieromheen kunnen leuke, 

gevarieerde spellen georganiseerd worden. Denk er hier bij wel aan dat er niet onnodig veel contact 

is tussen personen. 

Na de dag gaan we opruimen en de volgende dag klaarzetten. Daarna verzamelen we in de 

voetbalkantine waar we op anderhalve meter en met mondkapje met elkaar vergaderen en eten. 

Hierna splitsen we ons weer op in groepjes van maximaal vier personen.  

Bestuur en commissies 
Tijdens de zomerweek hebben we een goede manier gevonden om de groep aan te sturen en te 

controleren of de activiteit verloopt volgens dit protocol. Dit gaat nu weer gebeuren met de volgende 

personen:  

- Fleur (hoofdleider) 

- Luuk (oud hoofdleider) 

- Max (penningmeester) 

- Nikee (lid) 

- Hessel (secretaris)  

Zij vormen samen het JOM en zorgen ervoor dat de kerstactiviteit netjes verloopt en dit protocol 

gehandhaafd wordt. Zij organiseren dan ook geen dagen maar helpen wel mee met de spelletjes. 

Elke dag na de vergadering zal er met de JOMT gekeken worden naar hoe de vorige dag verlopen zijn 

en wat er eventueel anders moet de volgende dag. Dit zal dan ’s ochtends aan de rest van de groep 

verteld worden.  

De commissies draaien gewoon hun eigen draaiboek en faciliteren alles voor het vermaken van de 

kinderen.  

Materialen 
Gijs en Hessel zorgen ervoor dat alle spullen op locatie zijn. Ook zorgen zij er na maandag voor dat de 

materialen tussen de voetbalkantine en Kulturhus het Trefpunt uitgewisseld worden. Hierbij worden 

natuurlijk de regels in acht genomen. 
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Financiën 
De kosten zullen iets hoger liggen dan normaal doordat er extra hygiënespullen ingekocht dienen te 

worden. De financiën kunnen verder ook gewoon hun eigen draaiboek aanhouden en de corona-

regels volgen. 

Public relations 
Het is extreem belangrijk dat alle informatie die gedeeld wordt eenduidig en juist is. De PR pakt dit in 

samenwerking met Fleur op. Daarnaast verzorgen zij de inschrijving op de website. Tijdens de 

zomerweek is gebleken dat ouders en kinderen via de online kanalen goed te bereiken zijn en dus 

worden hier geen problemen verwacht. 

Boodschappen 
De boodschappen moeten op zondagmiddag aanwezig zijn op de bewuste locaties, dit wordt 

geregeld door Jasper en Rowie. 
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