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COVID-19 Nieuwsbrief 
  

 

 

 

Beste leden, 

Terwijl iedereen na de sombere natte winter reikhalzend uitkijkt naar de lente en de 
haven van Burghsluis weer begint te lonken krijgt Covid-19 ons land steeds meer in 
zijn greep. Allereerst hoop ik dat jullie, je familie en dierbaren gezond zijn. In hele 

korte tijd moeten we wennen aan en ons voegen naar een nieuwe werkelijkheid. Dat 
vraagt nogal wat van ons en onze samenleving. De maatregelen om de verspreiding 
van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Deze maatregelen 

treffen ook de watersport en daarmee ook onze vereniging. Met deze nieuwsbrief 
informeer ik jullie over de maatregelen die het bestuur neemt om bij te dragen aan 
het afremmen van de verspreiding van het virus.  

Laten we vooral met zijn allen proberen deze richtlijnen goed te volgen. De tijd zal 
ons leren hoe effectief ze zijn geweest. 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 

Hartelijke groet namens het bestuur, 

Jos de Sonneville 

voorzitter 

  

Algemeen 



 

De vereniging neemt de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt maar daarnaast 

zeker ook de aanbevelingen van het watersportverbond. 

Wat betekent dit concreet? 

De haven blijft met onderstaande maatregelen en richtlijnen voorlopig open en 

toegankelijk voor leden en passanten. Is uw boot elders vanwege onderhoud of 
winterstalling? U kunt deze gerust naar de haven van Burghsluis terugvaren met 
inachtneming van onderstaande richtlijnen. 

Heeft u verkoudheidsklachten of lichte koorts, heeft u contact gehad met iemand die 
Corona heeft of bent u in een gebied geweest waar Corona heerst: 

Kom niet naar de haven, blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. 

  

Havenkantoor 

Het havenkantoor blijft operationeel en geopend zoals altijd. Dat betekent dat tot 1 
april de wintercontroledienst van kracht is. In de maand april is er zoals gebruikelijk 

elke dag een havenmeester een aantal uren aanwezig. De dienstdoende 
havenmeester is bereikbaar op 06-51032702. 

 

Wij vragen leden en passanten zeer dringend gehoor te geven aan de volgende 
regels: 

• Bezoek de haven en de voorzieningen niet als u verkouden bent, hoest, niest 

of kucht 
• Bezoek het havenkantoor alleen als het niet anders kan 
• Regel je zaken telefonisch als dat maar even mogelijk is 

• Er wordt steeds maar 1 persoon in het havenkantoor toegelaten. Wacht u 
buiten, houd 1,5 m afstand van elkaar 

• Geen handen schudden 

• Er kan alleen per PIN worden betaald 

  

  

Sanitaire ruimtes 

De douches en toiletten blijven 
toegankelijk zij het alleen voor beperkt, 
noodzakelijk gebruik. We hopen het 

aantal aanwezige personen in de sanitaire 
ruimtes hiermee tot een minimum te 
beperken.  

  

http://https/www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


 

 

  
 

 

Zelfwerkzaamheid 

Tot 6 april wordt de zelfwerkzaamheid 
stopgezet. Zodra het verantwoord is de 

zelfwerkzaamheid te hervatten neemt 
Roland Krijger, coördinator onderhoud, 
contact op met de ingedeelde teams. 

  
 

Bestuurskamer 

De geplande bestuursvergaderingen 
vinden de komende tijd plaats via de 

telefoon en/of Skype. 

De dagelijkse Coffee Corner voor leden uit 
de buurt is tot nader order gesloten. 

 

  



 

 

Torentje 

Het Torentje is tot 6 april gesloten voor 
leden en passanten. 

  
 

Evenementen 

Het is onzeker of ingeplande 
verenigingsactiviteiten na 6 april door 
kunnen gaan. Het bestuur volgt de 

richtlijnen van de overheid en besluit aan 
de hand daarvan of 
verenigingsactiviteiten wel of niet kunnen 

plaatsvinden. 

 



  
 

 

Tot slot 

Wij vragen u als u in de haven bent 
gehoor te geven aan de richtlijnen van 
het RIVM 

• Krijgt u verschijnselen van 
verkoudheid of griep: ga terug 
naar huis 

• Was uw handen regelmatig met 
water en zeep 

• Hoest en nies in de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes en 
gooi deze weg na gebruik 

• Geen handen schudden  
• Houd afstand tot elkaar: 1,5 meter 

  

  



 

WSV Burghsluis 

Havenplateau 3 
4328 NT Burgh-Haamstede 
Tel: 0111-653114 

Mail verstuurd via e-Captain 

  

https://www.e-captain.nl/

