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7-5-2020
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 MiddenDelfland doorgevoerd en gehandhaafd.
PROTOCOL
De volgende punten dienen te worden nageleefd:
1. De basisregels gelden onverkort op de terreinen van DWSV:
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
Geef elkaar geen hand.
Was de handen frequent
Hoest en nies aan de binnenkant van de ellenboog.
Bij klachten als hoesten, keelpijn of koorts blijf thuis en kom niet naar DWSV.
Meer dan 3 personen bij elkaar wordt een groep mensen en is niet toegestaan.
Met meer dan 2 personen in een boot mag mits zij behoren tot een samenlevend gezin
waardoor zij onderling geen 1,5 meter afstand behoeven aan te houden.
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. Net als
andere leden kunnen zij op afspraak toegang krijgen om onderhoud aan hun boot te doen
of gebruik maken van de toegang tot de haven voor het in- en uitvaren.
Deze regel doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan
met de maatregelen en geen gezondheidsrisico’s op te zoeken.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Specifiek DWSV:
➔ UITGANGSPUNT is dat leden een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich aan
de basisregels te houden.
VAREN
1. Vanaf zaterdag 9 mei 2020 is het in- en uit varen van de Foppenhaven toegestaan tussen
8.00 en 20.00 uur.
2. Langer dan nodig verblijven in de haven is niet toegestaan.
3. De tags worden geactiveerd tussen 8.00 en 20.00 uur. Daarna is het terrein gesloten.
RECREATIE
4. Er mag niet gerecreëerd worden:
a. Het grasveld rond de haven mag niet worden gebruikt voor recreatie.
b. Recreëren op de boot in de haven is niet toegestaan.
c. Overnachten in de haven/op de boot is niet toegestaan.
d. Het aanleggen in het Panamakanaal is niet toegestaan.
e. Het clubgebouw blijft gesloten.
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f. Het sanitair blijft gesloten.
5. Handen wassen blijft mogelijk in de wasruimte.
ONDERHOUD AAN BOTEN
- Het onderhoud aan boten blijft in Delft gepland worden door de Loodscommissie op
basis van de inventarisatie mail.
- Het onderhoud aan boten in de Foppenhaven die op terrein liggen is vrij, mits men zich
houdt aan de basisregels.
- Het onderhoud aan de boten in de loods van de Foppenhaven wordt gepland door de
Havencommissie op basis van de inventarisatie mail.
6. Afspraken voor het onderhoud worden zodanig ingepland dat er niet aan twee aangrenzende
boten wordt gewerkt.
7. Knippen en scheren van boten is niet mogelijk.
HIJSEN
8. Het terrein in Delft is toegankelijk voor het te waterlaten van uw boot.
Na toestemming van het bestuur wordt een afspraak ingepland door de voorzitter van de
Loodscommissie.
Foppenhaven:
9. Het hijsen aan de Foppenhaven wordt ingepland door de Havencommissie en ingepland
n.a.v. een nieuwe inventarisatie-mail.
10. Naast een vaste hijsploeg van vier man, de kraanmachinist, de sleepbootkapitein en de
eigenaar van de boot mag niemand bij het hijsen aanwezig zijn.
11. Om onnodige vertraging te voorkomen bij het te waterlaten dient u ervoor te zorgen dat alles
is voorbereid.
12. Met tussenruimte van een kwartier tot een half uur worden de boten in het water gelaten.
13. Het heffen van de boten van de zolder is niet toegestaan omdat de afstand van 1,5 meter niet
te realiseren is. De hefinstallatie mag niet worden gebruikt.
14. Het draaien van de boot is niet toegestaan. De afstand van 1,5 meter is niet te realiseren.
WATERSPRIETEN
15. Cursussen voor de Watersprieten vinden vooralsnog geen doorgang.
HANDHAVEN/ TOEZICHT/ EVALUATIE
16. De terreinen en de haven worden met camera’s voortdurend bewaakt.
17. Het aantal leden op het terrein wordt gemonitord via de tags.
18. 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.
19. De havenmeesters zijn periodiek aanwezig met het zwaartepunt op het weekend. De leden
van de havencommissie en bestuur kunnen daarbij ook worden ingezet.
20. Als de maatregelen niet of onvoldoende worden nageleefd kan het bestuur overwegen de
versoepeling terug te draaien.
21. Leden die zich bij herhaling onttrekken aan de regels kunnen de toegang tot het terrein
worden ontzegd.
Het bestuur van DWSV.
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