Beste Leden,
Wij zijn verheugd dat er weer geroeid en gezeild mag worden, zij het beperkt en onder voorwaarden.
Houd je er aan. En geniet ervan!
Het water op vanaf dinsdag 12 mei
De belangrijkste punten zijn:
1) vooralsnog alleen in skiff, C1 en eenpersoons zeilboten dagelijks tussen 8:00 en 12:00 uur en
vanaf 18:00 uur
2) vooraf gezondheidsverklaring invullen, zie op de website, pagina Corona
3) altijd 1,5 m afstand houden
4) hygiëne maatregelen toepassen (zie aanwijzingen die overal zijn aangeplakt)
5) geen gebruik maken van toiletten (alleen in noodgeval), douches, kleedkamers en Recover
6) instructies opvolgen van de Corona Hyena (vriendelijke, doch iets strengere variant van de
vlothond)
7) uiterlijk 20:00 uur de avond tevoren thuis reserveren (niet afschrijven = niet varen); de
reservering is direct bevestigd, zodat je het gebouw niet in hoeft.
Werkwijze
Zie bijgaand stappenplan en plattegrond voor de manier waarop we een en ander gaan organiseren.
Zie ook op de website, pagina Corona.
Voorwaarde
Er zijn voldoende vrijwilligers die als Coronabegeleider (“Corona Hyena”) willen optreden, anders kan
het niet gaan werken. Verder is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan de aanwijzingen
van de Coronabegeleider, die streng, doch rechtvaardig handelend optreedt.
Oproep
We hebben 14 vrijwilligers nodig, die de eerste vier weken een vast dagdeel beschikbaar zijn.
Meld je aan als Coronabegeleider. Je houdt dan toezicht op het correct opvolgen van de aanwijzingen
en helpt de overige leden daar bij. Dit is voor ieders veiligheid! Hoe sneller we gewend zijn aan de
nieuwe maatregelen, hoe eerder we mogelijk ook met andere boten het water op kunnen.
Dus meld je aan om een dagdeel (van 8:00 tot uiterlijk 12:00 of vanaf 18:00) aanwezig te zijn om de
sporters te helpen met het opvolgen van de maatregelen. Omdat iedereen uiterlijk de avond tevoren
een boot zal afschrijven, kan je vooraf checken op welke tijd je in jouw blok aanwezig moet zijn.
Meld je aan via corona@bwvdeeem.nl.
Verklaring gezondheid en corona protocol
Vul bijgaande verklaring eenmalig in voordat je de eerste keer reserveert. De werkwijze voldoet aan
ons privacy beleid. Zie voor de verklaring onderaan de pagina Corona op de website.
Overige
• Deze werkwijze zal dagelijks worden geëvalueerd en waar nodig aangepast; de laatste versie van
dit document staat altijd op de Corona-pagina van onze website.

•
•
•

Vanaf 1 juni start in beginsel ook de roei-instructie; regels kunnen dan iets wijzigen; binnenkort
meer informatie.
Binnenkort start ook de zeilinstructie voor volwassenen; informatie volgt.
In samenwerking met de KNRB en het Watersportverbond zoeken we nog naar mogelijkheden
om ook in meermans boten te kunnen gaan roeien en zeilen; bijvoorbeeld met lege plekken op
1,5 meter afstand van elkaar.

Hulde aan de vrijwilligers
Veel dank aan de Corona werkgroepjes die alles hebben voorbereid en toezien op de het correct
toepassen van de door de overheid opgelegde voorwaarden. Let wel: als we geen goede protocollen
hebben en ze niet goed worden toegepast, riskeren we een boete en sluiting van de vereniging.
Hulde aan de leden
Grote dank aan alle leden die positief reageren op de inzet van de vrijwilligers en het geduld dat jullie
allemaal betrachten, ondanks het mooie weer van de afgelopen tijd! Dat doet ons als bestuur en
corona team enorm goed. Fantastisch dat we samen sterk staan en we onze vereniging met z’n allen
door deze moeilijke tijd slepen. Op naar betere tijden en een vereniging die bruist van de energie,
vriendschap en solidariteit. We zullen, zodra het weer kan, deze periode afsluiten met een feestelijk
spektakel. En dan op naar ons spetterende 100-jarig bestaan in 2023!!!
Namens bestuur en corona team,
Bert Kranendonk, voorzitter.

