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CORONA PROTOCOL 
Delftse Watersport Vereniging 
 
14-10-2020 
 
DWSV volgt de maatregelen van de overheid om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. 
De maatregelen worden door de veiligheidsregio Haaglanden en de gemeenten Delft en Midden-
Delfland doorgevoerd en gehandhaafd. 
 
PROTOCOL  
De volgende punten dienen te worden nageleefd: 
 

1. De basisregels gelden onverkort op de terreinen van DWSV: 
 
a. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 
b. Geef elkaar geen hand. 
c. Was de handen frequent 
d. Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog. 
e. Bij klachten als hoesten, keelpijn of koorts blijf thuis en kom niet naar DWSV.  
f. Meer dan 4 personen bij elkaar wordt een groep mensen en is niet toegestaan. 
g. In de loodsen en clubgebouwen is het dragen van een neus-mondmasker verplicht.  
h. De overheid raadt mensen boven de 70 jaar en leden met minder weerstand (omdat zij 

sneller vatbaar zijn voor het virus), af om met anderen actief te zijn.  
Dat wil niet zeggen dat deze leden de toegang tot de terreinen wordt ontzegd.  
Deze regel doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan 
met de maatregelen en geen gezondheidsrisico’s op te zoeken. 

 
Specifiek DWSV: 

è UITGANGSPUNT is dat leden een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich aan 
de basisregels te houden. 

 
HIJSEN 

1. Bij gezamenlijke activiteiten zoals hijsdagen worden bij het betreden van de locaties de 
handen gedesinfecteerd.  

2. Tijdens hijsdagen is ook op de terreinen het dragen van een neus-mondmasker verplicht. 
3. Het hijsen van een boot gebeurt door maximaal 4 mensen tegelijk, waaronder de eigenaar.  
4. Het hijsen wordt ingepland door de loodscommissie resp. Havencommissie, betreffende 

leden ontvangen hierover van tevoren bericht. 
5. Op hijsdagen zijn alleen leden welkom op de terreinen van wie de boot wordt gehesen. 
6. Op het aangegeven tijdstip (kom niet te vroeg) meldt het lid zich bij het hek van het terrein. 

Daar wordt het lid door iemand van de loods- of havencommissie binnengelaten. 
7. Na het hijsen van de boot verlaat het lid direct het terrein. Er wordt op de hijsdag niet 

gewerkt aan het winterklaar maken van de boot. 
8. Het draaien van boten in de loods is niet toegestaan. De afstand van 1,5 meter is daarbij niet 

te realiseren. 
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HANDHAVEN/ TOEZICHT/ EVALUATIE 
9. De terreinen en de haven worden met camera’s voortdurend bewaakt. 
10. Het aantal leden op het terrein wordt gemonitord via de tags. 
11. Het pakket aan maatregelen evalueren we dagelijks. Controle op naleving vindt 

steekproefsgewijs plaats door de monitoring van de camera’s en het gebruik van de tags. 
12. De havenmeesters zijn periodiek aanwezig. De leden van de loods- en havencommissie en 

bestuur kunnen daarbij ook worden ingezet. 
13. Als de maatregelen niet of onvoldoende worden nageleefd kan het bestuur overwegen de 

maatregelen aan te scherpen. 
14. Leden die zich bij herhaling onttrekken aan de regels kunnen de toegang tot het terrein 

worden ontzegd. 
 

Het bestuur van DWSV. 


