
 
Beste leden, 
  

  
Naar aanleiding van de nieuwe afgekondigde verordeningen van de overheid omtrent het COVID_19 zal 
dit ook gevolgen hebben voor de watersportvereniging. 
 
Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de maatregelen die vanaf heden in gaan. De 
overheid heeft festiviteiten, samenkomsten etc. tot 1 juni 2020 verboden, om verdere verspreiding van 
het COVID-19 (Coronavirus) tegen te gaan.  
 
Helaas heeft dit ons doen besluiten dat de geplande tewaterlating welke gepland stond voor 18 april  
niet zal kunnen doorgaan.  
Als bestuur beraden wij ons nog over eventuele mogelijkheden binnen de regels van de verordening. 
 
Ook zijn wij genoodzaakt de reeds eerder opgestelde maatregelen bij te stellen. 

  Dit houdt in dat wij als bestuur ingaande per direct het volgende besloten hebben: 
 
- Op de locaties van zowel de jachthaven als ook het terrein van de Kaai zullen alleen booteigenaren               
  die hun vaartuig hier hebben liggen toegang hebben om naar hun boot te gaan. 
  Dit betekent dat leden die hier geen boot hebben liggen verplicht worden  weg te blijven   
  (hierover kunt u aangesproken worden). 

 
- De ark zal volledig gesloten worden tot nadere berichtgeving.
- Er zullen geen haven werkzaamheden waarbij meerdere personen  nodig zijn zonder toestemming van 
  het bestuur uitgevoerd mogen worden.
- Voor passanten die blijven overnachten zullen er geen voorzieningen open zijn.
  Middels publicaties zullen wij dit duidelijk maken.
- Dit houdt dus in dat ook de sanitaire ruimte gesloten zal worden.
- De havenmeester zal vanaf 15 april alleen telefonisch te benaderen zijn tussen 19.00 en 20.00 uur
- Voor inschrijvingen zwerfplekken zien wij vooralsnog geen mogelijkheid in de behoefte te kunnen 
  voorzien binnen de gestelde maatregelen (als bestuur beraden wij ons nog over eventuele opties).
 
Voor locatie de Kaai is ook besloten het “Kombuisje” in z’n geheel te sluiten als ook de sanitaire voorziening.                  
Voor het handenwassen, desinfectie en zeep dient u zelf te zorgen.
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De veiligheid van u en de overige leden staat altijd voorop!  
Daarom willen wij u alsnog op het onderstaande willen wijzen: 
 
- Houdt  1.5 meter afstand van elkaar.
- Ga samenscholing met meer dan 2 personen uit de weg of spreek elders af waar anderen geen hinder 
  hebben.
 
Mochten bovengenoemde maatregelen niet in acht worden genomen zal het bestuur andere maatregen 
moeten instellen. (en riskeren we dat de gemeente over zal gaan tot sluiting van de openbare plekken). 
 
Tevens willen wij u erop wijzen dat wij als vereniging een boete kunnen krijgen van € 4.000,-, als wij of u 
niet voldoet aan de verordening. 
Deze eventuele geldboete zullen wij verhalen op de veroorzaker(s). 
 
Als bestuur betreuren wij dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in de deze uitzonderlijke tijden en 
hopen wij dat er snel verbetering komt in deze wereldwijde situatie. 
  

Mochten er verder vragen zijn omtrent de genoemde maatregelen dan kunt u deze richten tot het 
secretariaat: secretaris@wvsliedrecht.nl 
 
Verder wensen wij een ieder veel gezondheid en wijs verstand. 
 
Het bestuur 
 

mailto:secretaris@wvsliedrecht.nl

