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Aan de leden, 

Vorige week hebben jullie een speciale editie van de nieuwsbrief 

ontvangen met daarin informatie over wat de COVID-19 maatregelen 
betekenen voor het reilen en zeilen van onze haven. Er zijn inmiddels 

nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze nieuwsbrief informeert je 
hierover. We eindigen met een leuk nieuwsbericht: de livegang van de 

nieuwe website van onze vereniging. 

UPDATE COVID-19:  aangescherpte maatregelen coronavirus  

De eerder afgekondigde maatregelen zijn nog steeds onverkort van 
kracht. De ontwikkelingen rondom het virus en de nodige maatregelen 

volgen elkaar snel op. Zo zijn evenementen sinds afgelopen week tot 1 
juni verboden en vanaf 30 maart zijn recreatieve overnachtingen in 

hotels, vakantieparken, campings en jachthavens in de provincie Zeeland 
niet meer toegestaan. Lees hieronder wat dit gaat betekenen voor de 

haven vanaf maandag 30 maart. 

De Veiligheidsregio Zeeland publiceerde vrijdag 27 maart om 

19:00 uur de aangescherpte maatregelen in Zeeland met 

betrekking tot bestrijding van het coronavirus. 

Zeeland wil iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis 

dreigt er een overbelasting op de zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen 
om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat 

dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van 
toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen niet goed worden 

geholpen. Daarom zijn recreatieve overnachtingen tot nader order 

verboden.  

Zie ook https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-

coronavirus 

Gevolgen voor WSV Burghsluis: vanaf maandag 30 maart 12.00 
uur tot 10 mei is het verboden recreatief in onze haven te 
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overnachten. Ook zijn onze sanitaire voorzieningen en douches 

gesloten.  
   

  

 

 

We kunnen ons voorstellen dat deze noodverordening vragen oproept. 
Kijk eerst of je vraag en het antwoord hier is te vinden. Hieronder geven 

we enkele relevante vragen en antwoorden weer. 
   

  

 

Wat wordt verstaan onder 
toeristisch/recreatief 

nachtverblijf? 

Onder toeristisch / recreatief 
nachtverblijf wordt verstaan: 

nachtelijk verblijf door (groepen 

van) personen voor ontspanning in 
de vrije tijd die hun 

hoofdverblijfplaats elders hebben. 
Het gaat dus om personen die niet 

hun hoofdverblijf hebben in de 
locatie waar ze recreëren. Ze zijn in 

de locatie puur om te recreëren, dus 
voor allerlei vormen van 

vrijetijdsbesteding. Het centrum van 
sociale en maatschappelijke 

activiteiten vindt plaats in en om 

hun hoofdverblijf, dus elders. 
 

Mag ik nog op mijn boot 

verblijven? 

Recreatief nachtverblijf is voor 

iedereen verboden ook voor 

Zeeuwen. 

Blijft dagtoerisme mogelijk?  

De nieuwe aangescherpte 
maatregelen richten zich op het 

recreatief nachtverblijf. In het 
algemeen geldt, blijf zoveel mogelijk 

thuis en mijdt sociale contacten. Als 
u overdag naar uw tweede woning, 

boot of caravan wilt mag dat. 's 
Nachts is dit niet toegestaan, want 

dit valt onder recreatief 
nachtverblijf. Neem altijd de 

voorschriften van het RIVM in acht. 
   

  

Heb je een vraag waar je geen antwoord op kunt vinden? 
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Overleg dan met onze voorzitter Jos de Sonneville. Hij is bereikbaar per 
e-mail op voorzitter@wsvburghsluis.nl en op telefoonnummer 06-

51541663. 
   

  

 

Kom je naar de haven dan vragen we nadrukkelijk om de volgende 

gedragsregels in acht te nemen: 

• Kom zeker NIET als je neusverkouden bent, regelmatig 
moet hoesten of koorts hebt. 

• Ben je van plan om de boot vanuit de winterberging naar de 
haven over te varen, neem dan tenminste twee dagen van tevoren 

contact op met de havenmeester, telefoon +31 6 51032702 

• Ben je op de haven, houd dan steeds minimaal 1,5 meter 
afstand tot andere mensen. 

• Volg altijd de instructies van de havenmeester op! 

  

Actuele informatie over de consequenties van het coronavirus 

voor de watersport: 

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/waterrecreatie-

en-corona-maatregelen 

en 

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/update-gevolgen-coronavirus-

op-sportwereld-en-verenigingen 
   

  

 

We rekenen op ieders medewerking, alleen samen kunnen we dit tot een 
goed einde brengen. We hopen elkaar snel weer in goede gezondheid op 

de steiger te treffen. 
   

  

 

Evenementen WSV Burghsluis tot nader 

order afgelast 

Het bestuur stelt de tot de zomer geplande 
evenementen tot nader order uit. Dit geldt ook 

voor de ALV en het lustrumfeest op 13 en 14 
juni. Het bestuur volgt de berichtgeving vanuit 

de lokale en nationale overheden. 
Hiernavolgende updates over gevolgen voor onze 

vereniging plaatsen we als nieuwsbericht op de 

(nieuwe) website. 
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Website in een nieuw jasje 

Er is in deze barre tijden ook leuk nieuws te 

melden. Ons administratiesysteem E-Captain 

heeft ook een websitebeheersysteem. Peter van 
den Berg en Marleen Groen hebben in de 

winterperiode een cursus gevolgd, waarna zij zelf 
aan de slag konden met de bouw van een nieuwe 

website.  
   

 

Dat betekende puzzelen, experimenteren, high fives als iets lukte en 

mopperen als dat niet het geval was. Vele uren, telefoontjes, mails en 
bezoekjes tussen Den Haag en Dordrecht later mag het resultaat er zijn. 

De website oogt fris, eigentijds en overzichtelijk. De website gaat op 1 

april live en dat is (gelukkig) geen grapje.  

Welke voordelen heeft de website nog meer? Het aanmelden voor 

verenigingsactiviteiten gaat een stuk eenvoudiger. In je eigen account 
kun je zien waar je je voor hebt aangemeld en wanneer je (indien 

relevant) staat ingedeeld voor zelfwerkzaamheid. 

Leden kunnen inloggen in het beveiligde ledenportaal. Hier kunnen je zelf 

je contactgegevens wijzigen, informatie over je schip aanvullen, andere 
leden opzoeken, facturen inzien, vragen stellen en/of kennis delen via de 

forumfunctie etc.  

LET OP: standaard zijn je contactgegevens zichtbaar voor andere leden. 
Ons advies is na inloggen meteen in te stellen welke gegevens je wel en 

niet wilt delen. Dat kan heel eenvoudig worden aangegeven. Raadpleeg 
hiervoor de handleiding die samen met de inloggegevens aankomende 

week naar je wordt gemaild. 

Hopelijk vind je snel je weg. Kom je er niet uit of heb je suggesties? Mail 

dan naar webmaster@wsvburghsluis.nl. 
   

  

 

WSV Burghsluis 

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

Mail verstuurd via e-Captain 

   

  

 
 

https://wvburghsluis-site.e-captain.nl/mailing/movdqaht5/n8kt2tz6
https://wvburghsluis-site.e-captain.nl/mailing/movdqaht5/lgkg669r

