
24 maart 2020 
 

Hoe de wereld in een paar weken is veranderd. 
 

Gisteren heeft de regering weer scherpere corona 
maatregelen afgekondigd  

 
 
 
Regering 
 
Het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Ga alleen naar buiten voor werk als je 
niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen.  
Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep.  
Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen. 
 
WVDS 
 
Dit is een pittige maatregel voor onze haven: 
Vermijd steiger praatjes met meer dan 2 personen en passeer elkaar op gepaste 
afstand. De hoofdsteiger is ruim 2 meter breed dus passeren is goed mogelijk. 
Houd zoveel als mogelijk rechts aan. 
Wil je naar de boot via een secundaire steiger, en er komt iemand aan wacht dan 
op de hoofdsteiger tot de persoon is gepasseerd. 
Laat de havenmeester zijn werk veilig uitoefenen en geef hem met 1 ½ meter alle 
ruimte. 
 
Regering 
 
Winkels en openbaarvervoerbedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Te denken valt aan een deurbeleid.  
Ook vakantieparken moeten dergelijke maatregelen nemen. 
 
Vakantie parken en jachthavens vallen onder dezelfde categorie. Wij zullen de 
volgende richtlijnen volgen. 
 

• Gebruik ontsmettende schoonmaakmiddelen 
• Geeft handcontactpunten extra veel aandacht tijdens het schoonmaken 

(kranen, lichtknoppen, deurklinken etc.) 
• Vervang handdoekjes voor papieren handdoeken 
• Stel papieren zakdoekjes en handgel met alcohol ter beschikking aan 

bezoekers en medewerkers 
• Instrueer het personeel over het beleid rondom de hygiëne 



• Anticeptische zeep is niet voldoende, was daarbij ook zeker 20 sec. de 
handen 

• Sluit om en om toilethokjes af 
• Gebruik tape op de vloer om aan te geven waar gasten/klanten kunnen 

staan 
• Maak dagelijks meerdere keren schoon  

 
Regering 
 
Mensen met 'contactberoepen' als kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun 
beroep tot 1 juni niet meer uitoefenen. 
 
Burgermeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is, 
bijvoorbeeld parken, stranden of bepaalde wijken. Bij groepen van drie mensen of meer, 
gezinnen uitgezonderd, kan worden opgetreden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan 
een boete krijgen van 400 euro. Parken, stranden en campings kunnen worden gesloten 
 
 
WVDS 
 
Het bestuur heeft besloten de haven niet volledig af te sluiten. 
 
 
WVDS extra maatregelen 
 
Booteigenaren houden toegang tot de eigen boot. Het doen van werkzaamheden 
zal van geval tot geval goed bekeken moeten worden. Zolang leden zich houden 
aan de voorschriften van het RIVM om 1,5 meter afstand te houden, moet het 
mogelijk zijn om onderhoud te plegen.  
 
Het bestuur wil onnodige drukte op het haventerrein voorkomen. 
 
 
Tot slot: 
 
Als een iedereen zich aan deze maatregelen houdt kunnen wij over een paar 
maanden weer genieten van onze vereniging, door deze maatregelen beseffen wij 
immers allemaal hoeveel de vereniging voor ons betekent. 
 
Namens het bestuur 
Peter Eickhof – Voorzitter 
 


