Stappenplan voor het gebruik maken van de roei- en zeilboten en ergometers per 6-2-2021
Versie 9, 05 februari 2021
Vorige versie was 8, 16 december 2020
Voor de volwassen leden, 18 jaar en ouder, zijn de regels, mits met de juiste bevoegdheid:
• er kan geroeid worden in de skiffs
• er kan geroeid worden in de C1- boten
• er kan geroeid worden in de Pikkewyn met twee personen
• er kan geroeid worden in de Zwarte Zwaan en Wiersma2020, met 2 roeiers en een stuur die
instructie geeft
• er kan door maximaal 2 personen gezeild worden in de Slechtvalk. Houd daarbij 1,5 meter afstand
Voor de jeugdleden tot 18 jaar geldt:
• bovenstaande beperkingen gelden niet voor de jeugd
• er kan geroeid worden in alle voor de jeugd beschikbare boten
• er kan gezeild worden in alle beschikbare boten (momenteel alleen Slechtvalk)
Voor leden uit één huishouden gelden de volgende regels, mits met de juiste bevoegdheid:
• er mag gevaren worden met maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden. Dit is inclusief de
stuur
• er kan geroeid worden in alle in het BRS beschikbare boten, geschikt voor 2 personen
• er kan gezeild worden in alle in het BRS beschikbare boten. (Momenteel alleen Slechtvalk)
Nog enkele praktische zaken:
• geen teamreserveringen gebruiken, alleen persoonlijke reserveringen.
• reserveer extra persoon aanwezig bij meer personen in een boot
• houd je aan de bestaande regels en spreek elkaar er op aan
• vanaf 1 november gelden de veiligheidsregels voor in de winter. Zie de home page van
www.bwvdeeem.nl
• de indoor trainingen mogen niet plaatsvinden. Alleen buiten sporten is toegestaan
• ergometers mogen in groepjes van 2 buiten worden gebruikt. Onderlinge afstand minimaal 1,5
meter
• sluit reserveringen zoveel mogelijk aan om teveel beweging op het vlot te voorkomen en de
beschikbare boten zoveel mogelijk te benutten
Het water op vanaf zaterdag 6 februari 8:00 uur:
1) Varen kan dagelijks tussen 8:00 en 23:00 uur. Als je de drukte wilt vermijden, vaar dan vooral in
de middag.
2) Een boot reserveer je voor je zelf op persoonlijke titel, en dus niet met een teamreservering.
Leden die onterecht teamreserveringen maken, lopen het risico dat deze reserveringen uit het
systeem verwijderd worden, waardoor de plek dus weer vrijkomt. Let er op. Het is belangrijk dat je
op persoonlijke titel reserveert zodat bekend is wie de boot gebruikt.
3) Als je in een meerpersoonsboot vaart, heeft één persoon de reservering gemaakt. Omdat het
belangrijk is te weten wie wanneer op de vereniging is, is het noodzakelijk dat de anderen die
meevaren zich ook aanmelden in het BRS. De leden die meevaren, en niet gereserveerd hebben,
maken een reservering in het BRS op een van de regels van ‘Extra lid aanwezig ..’ en wel voor
ongeveer dezelfde tijd als de boot is gereserveerd.
4) De jeugdleden en volwassenen die instructie krijgen mogen ten behoeve van de instructie wel

gebruik maken van team-reserveringen. Dit geldt ook voor hun instructeurs.
5) Er is GEEN aanwezigheid van een Corona-begeleider meer per 1 juli. We gaan op het
verenigingsterrein uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Houd je aan de RIVMrichtlijnen en kom niet op de vereniging als je ziek bent of klachten hebt die kunnen wijzen op
Corona. Houd rekening met elkaar en elkaars en eigen veiligheid!
6) Je schrijft je boot thuis of via de app Cappie van te voren af. Het afschrijven HOEFT NIET MEER
uiterlijk 20:00 uur van de avond tevoren. Je mag reserveren wanneer je wil. Voor de meeste
roeiboten geldt dat je maximaal 8 dagen van te voren kunt reserveren. Als het echt nodig is, kan ook
op de vereniging gereserveerd worden.
7) Je schrijft een roeiboot af voor een uur (binnen een tijdsblok) en komt ook terug aan het vlot
binnen dat uur. De kans is op bepaalde momenten groot dat de boot wordt overgenomen. Buiten de
weekendochtenden is er vaak de ruimte om voor twee achtereenvolgende uren te reserveren. Als de
drukte en vraag naar die boot dat toelaat, is dat toegestaan. Voor zeilboten gelden afwijkend regels
voor de tijdsduur. Vraag ernaar bij de zeilcommissie.
8) Je komt maximaal 10 minuten voor je gaat varen op de vereniging, omgekleed en opgewarmd
zodat je meteen de boot kunt nemen en vertrekken met naleving van de regels, zoals schoonmaak
van je handen en materiaal.
9) Je houdt je strikt aan de tijden die je hebt gereserveerd.
10) Je vertrekt na het varen, schoonmaken en opbergen van het materiaal direct van het vlot. De
Recover inclusief terras mogen alleen gebruikt worden als looproute om het pand te verlaten.
11) Gebruik een mondkapje als je binnen bent.
12) Je hebt geduld en houdt je aan de regels en rekening met elkaar op de vereniging.
13) Er kunnen niet meer dan 5 boten op hetzelfde tijdstip reserveren en vertrekken. Is dit maximum
bereikt, krijg je een melding in het BRS. Zoek dan een tijd dat de boot wel beschikbaar is om te
mogen vertrekken.
14) Tussen de tijdsblokken is er in principe een kwartier ruimte om de boot uit het water te halen,
schoon te maken en op te bergen. Dit kwartier is ook bedoeld om te kunnen vertrekken voor het
volgende tijdsblok. Het is echter ook mogelijk om aansluitend een boot over te nemen. De roeier die
klaar is, maakt de boot in het water snel schoon en de nieuwe roeier neemt de boot in het water
over. Houd rekening met elkaar en de anderhalve meter afstand!
15) Kun je toch niet varen op het moment dat je hebt gereserveerd, haal dan direct je reservering uit
BRS. Daarmee bied je een ander een plek om dan te gaan varen. Lukt dat niet, stuur dan een
berichtje naar reserveringen@bwvdeeem.nl met de melding om welke reservering het gaat.
16) Je kunt een ergometer reserveren en buiten gebruiken buiten. Er zijn 8 ergometers beschikbaar
en reserveerbaar.
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