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Beste leden,
Sinds de vorige nieuwsbrief van maart zijn we allemaal langzaam
gewend geraakt aan de nieuwe manier van omgaan met elkaar en
het toepassen van de maatregelen. Ook bij Waolenwiert hebben de
meeste leden hun eigen weg kunnen vinden. Er wordt regelmatig
op individuele basis gezeild en buiten een paar acties voortkomend
uit onoplettendheid zijn wij als bestuur tevreden met de manier
waarop jullie de maatregelen naleven. We dienen voorlopig echter allemaal nog voorzichtig
te blijven en de maatregelen te blijven respecteren. Dit betekend dat zeilen op individuele
basis (of samen met een gezinslid) mogelijk blijft. Onnodig op het terrein aanwezig zijn blijft
echter verboden. Teveel aanwezige leden leidt tot onnodige risico’s. Ook bestaat er de
mogelijkheid dat er door de overheid zal worden ingegrepen en de kans dat de vereniging
voor bepaalde tijd wordt gesloten. Daarom het dringende verzoek enkel gebruik te maken
van het terrein om te gaan zeilen en om eventueel strikt op individuele basis iets aan
onderhoud te doen (zie hiervoor het punt “onderhoud terrein”).
WAOLENWIERT ACTIVITEITEN
Het verbod op evenementen blijft voorlopig gehandhaafd tot 1 september. Daarom is
besloten de open dag dit jaar af te lassen. Het jubileum-weekend wordt verzet naar volgend
jaar. Zeillessen voor volwassenen worden voorlopig uitgesteld maar de zeillessen voor de
jeugd kunnen weer beginnen mits we de regels van het watersportverbond naleven.
ZEILLESSEN JEUGD
Vanuit het watersportverbond is een protocol opgesteld voor verantwoord sporten voor de
jeugd. Dit betekend dat jeugd t/m 18 jaar met in acht name van specifieke maatregelen
zeillessen mag volgen. Meer informatie is te vinden op de link protocol-jeugdsport.
Dit betekend dat we gaan starten met het CWO II programma voor de jeugd t/m 12 jaar en
dat er clincis komen voor jeugd van 13 t/m 18 jaar. Hierdoor kan de jeugd zich verder
bekwamen in de kunst van het zeilen. Voor de uitvoering zullen we dit protocol strikt naleven.
Opgeven bij Saskia Born: zeillessen. De verdere invulling en afspraken zullen met de ouders
worden besproken. Voor de clinics zal ieder jeugdlid dat in aanmerking komt worden
benaderd.
ONDERHOUD TERREIN
Een aantal individuele acties hebben ervoor gezorgd dat de helling en steiger weer kunnen
worden gebruikt. Ook is al veel drijf- en kreupelhout verzameld en op stapels gelegd. Er zijn
echter nog een aantal acties nodig om ons terrein weer in goede orde te krijgen en vandaar
de oproep aan jullie om, strikt op individuele basis en als er tijd en zin beschikbaar is:
- Het gras regelmatig te maaien (grasmaaier staat in kooi);
- Het nog aanwezige drijf- en kreupelhout te verzamelen, zowel op het terrein als op de
parkeerplaats. Indien dit op stapels wordt gelegd is dit later makkelijker af te voeren;
- De matten terug te leggen op de betonplaten aan de bovenzijde van de helling. Er
staat een kruiwagen naast de stapel matten achter de keet.
VAARTUIGEN OP HET TERREIN
De meeste leden hebben hun boot weer uit de winterstalling gehaald en op het terrein staan.
Leden die hun boot nog niet op de ligplaats hebben gezet kunnen dit nog steeds doen. De
sleutel van de poort en de registratielabels hangen in het zeilhok.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV wordt voorlopig nog uitgesteld. Volgens de regels dient
deze in de eerste helft van het jaar te worden gehouden,
voornamelijk voor de financiële verantwoording van 2019. De
kascontrole commissie heeft inmiddels de boekhouding van 2019
gecontroleerd en hun goedkeuring gegeven. Natuurlijk willen we
alle leden de mogelijkheid geven dit zelf in te zien en toelichting te
krijgen. Het bestuur is aan het kijken om eventueel een online ALV
te houden. Meer informatie hierover volgt later.
VERENIGINGSBOTEN
De vereniging heeft enkele zeilboten in bezit, een RS Feva en nog 2 anderen. Gezien de
maatregelen zullen deze voorlopig niet, of enkel onder strikte afspraken, door (jeugd)leden
kunnen worden gebruikt. Voor vragen neem contact op met Jan Nijhuis: penningmeester.
GELDENDE MAATREGELEN
- Het terrein is beperkt toegankelijk en enkel voor leden.
- Zeilen op individuele basis of met een gezinslid is toegestaan.
- Zet auto’s op de parkeerplaats beneden, dus geen auto’s voor de poort of op het gras !
- Boten mogen op het terrein worden gezet. Sleutel van poort en registratielabels zijn te
vinden in het zeilhok.
- Iedereen dient zijn/haar eigen ligplaats schoon te houden, dus alle losliggende takken
verwijderen en het gras maaien (zie hiervoor het punt: “onderhoud terrein”).
- Het clubhuis blijft gesloten, geen gezamenlijke onderonsjes of koffie drinken.
- Toiletten mogen niet worden gebruikt.
- Indien er meerdere leden gelijktijdig aanwezig zijn houdt dan voldoende afstand.
- Neem je verantwoordelijkheid en heb respect voor elkaar en voor ieders persoonlijke
manier om met deze situatie om te gaan.
- Volg de richtlijnen van RIVM rivm voorkom besmetting en blijf niet onnodig op het terrein.
- Indien je twijfelt over je gezondheid: BLIJF THUIS.
WATERSPORTVERBOND
Via onderstaande link kom je bij de laatste nieuwsbrief van het watersportverbond. Daar vind
je allerlei informatie en mogelijkheden om online deel te nemen aan activiteiten zoals: - leer
de wind lezen, - thuis beter leren zeilen, - de wereld van water, - virtueel tegen elkaar zeilen.
Doe er je voordeel mee:
watersportverbond nieuwsbrief

Ik hoop jullie voldoende duidelijkheid te hebben gegeven en jullie allemaal weer snel te
mogen verwelkomen op ons eigen terrein. Maak van de mogelijkheid gebruik om er even uit
te zijn en ga een uurtje zeilen. Blijf voorzichtig en gezond.
Voor vragen ben ik steeds bereikbaar via Whatsapp of via voorzitter.

Zeil- en surfvereniging de Waolenwiert
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