Beste WSV’ers,

24 maart 2020

In verband met het heersende corona virus heeft het bestuur van WSV De Maas de volgende
maatregelen getroffen. Dit alles in het kader van: denk aan elkaars en je eigen gezondheid.
- De resterende hijsactiviteiten wordt afgelast.
- Er worden geen campers meer toegelaten op ons terrein.
- De toegewezen en verplichte zaterdagwerkploegdienst voor leden wordt gestopt.
- Het restaurant blijft gesloten.
- Het openingsfeest in mei is afgelast. Er zal geen openingstocht gehouden worden.
- Op het havenkantoor mag naast de havenmeester maximaal 1 persoon aanwezig zijn.
- Contante betalingen bij de havenmeester zijn niet meer mogelijk.
Uitzonderingen: liggeld afdracht in de stadshaven, muntautomaten op de steigers.
- Betalen met bankpas en pin. Betalen met credit card is niet mogelijk.
- WsVeerke zal geen opstappers meer meenemen van en naar de stadshaven.
- Er zal geen havenmeesteroverleg plaatsvinden in april en mei.
- Samenzijn met meer dan 3 personen in het nieuwe tuinhuis is niet toegestaan.
- Zoals overal wordt alle op het terrein aanwezige leden en overige personen dringend
gevraagd minstens 1,5 m afstand van elkaar te houden.
- Alle (sloep)roeiactiviteiten op het water (ook in skiffs) worden niet meer toegestaan.
- Roeiconditietrainingen (collectief of individueel) in de loods of in de Roei zijn niet
toegestaan.
- Deelname aan roeiwedstrijden en toertochten voor waterskiers, zeilers en (sloep)roeiers zijn
verboden.
- Er worden geen roeiclinics meer georganiseerd.
- Waterskiën in de verenigingsboot wordt niet toegestaan.
- Zeillessen zullen niet worden gegeven.
- De onderlinge zeilwedstrijden op woensdagavond zijn afgelast.
- Met meerdere personen zeilen in de verenigingsboten is niet toegestaan
.
Deze maatregelen gelden tot 1 juni.
Indien de regering het beleid aanpast, zullen onze leden per nieuwsbrief en via een update van
de website geïnformeerd worden.
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