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Beste commissieleden en stafleden 

van Koers 

Welkom bij de 2e nieuwsbrief Koers.  

 

EHBO 

Op D.V. donderdagavond 1 juli wordt in 

de Julianakerk van de GG van Dordrecht 

fysiek een EHBO-training gegeven voor 

stafleden. Stafleden die belangstelling 

hebben kunnen zich aanmelden via 

koers@jbgg.nl Er kunnen max. 15 per-

sonen meedoen. 

 

De stand van zaken  

Zoals jullie ongetwijfeld weten, krijgen  

steeds meer Europese bestemmingen de 

Nederlandse kleurcode geel. Daarmee 

lijkt het erop dat alle openstaande rei-

zen kunnen doorgaan. De situatie is he-

laas wat complexer dan die ene kleurco-

de. De Nederlandse kleurcode heeft be-

trekking op het advies aan Nederlanders 

om te reizen en de maatregelen van Ne-

derland bij terugkeer uit het buitenland.  

De kleurcode heeft echter géén betrek-

king op de eisen die de landen zelf stel-

len bij de grensovergang, bij doorreis of 

verblijf in het land. Veel landen hante-

ren nog steeds hoge eisen bij de grens 

(zelftest, PCR, vaccinatiebewijs, Europe-

se pas, App e.d. ) en maximale groeps-

groottes van groepen die geen familiele-

den zijn. 

Tot vorige week dachten we als Koers- 

commissie alle buitenlandse reizen te 

moeten annuleren. We hebben nu beslo-

ten om er alles aan te doen om de res-

terende reizen die voldoende deelne-

mers en stafleden hebben, te laten 

doorgaan.  

De definitieve keuze maken we uiterlijk 

1 maand voor vertrek van de reis. We 

gaan ervan uit dat de situatie verbetert 

en niet verslechtert. De sectieleden van 

Koers zullen de betreffende stafleden 

actief benaderen om te bespreken hoe 

zij tegen het doorgaan van de reis aan-

kijken en wat daarvoor nodig is. 

Naast de coronamaatregelen hebben we 

ook te maken met aanmeldingen van 

deelnemers en stafleden. We maken ons 

grote zorgen om de aanmelding van 

stafleden. Deze blijft ver achter bij onze 

huidige behoefte.  

We roepen jullie op om in je netwerk er-

varen stafleden te motiveren om zich 

aan te melden. Vooral bij de binnen-

landse reizen is de behoefte aan ervaren 

stafleden groot.  

De stafleden voor de buitenlandse rei-

zen die door kunnen gaan moeten wel 

rekening houden met extra voorberei-

dingswerk. Jullie moeten er rekening 

 



mee houden dat je zelf actief de corona 

status en maatregelen van het land bij-

houdt. De situatie wijzigt nu zo snel dat 

dit onmogelijk door de Koerscommissie 

kan worden bijgehouden. In de volgen-

de nieuwsbrief zullen we hierop verder 

ingaan.  

Het coronaprotocol voor het verblijf wil-

len we begin volgende week afmaken. 

Jullie krijgen dit protocol, gebaseerd op 

het scouting protocol,  volgende week 

toegestuurd. 

Naast dit protocol werken we voor de 

buitenlandse reizen aan een protocol 

hoe om te gaan met eigen vervoer en 

busvervoer. Denk hierbij aan gebruik 

van mondmaskers, vaste samenstelling 

per voertuig, negatieve test voordat je 

met elkaar in de auto of bus stapt. 

 

Annulering buitenlandse reizen 

+17 

Vanwege de coronasituatie, aanmeldin-

gen aan stafleden en/of deelnemers 

worden de volgende buitenlandse rei-

zen van de +17 geannuleerd: 

• Manerba del Garda I en II 

• Tsjechië 

• Bretagne 

• Zweden 

• Noorwegen 

 

Reizen –18 

Voor de openstaande reizen –18 geldt 

dat we alles op alles zetten om deze te 

laten doorgaan. Zoals aangegeven zijn 

voor veel van deze reizen nog stafleden 

en deelnemers nodig.  

 

 


