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Maatregelen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen 
 
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen we hierin de adviezen van het 
RIVM en de Rijksoverheid. We staan in nauw contact met de lokale instanties (GGD) en de 
gemeente die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.  
 
Maatregelen vanuit de overheid 
Een burgemeester is bevoegd om een bedrijf te sluiten als er onvoldoende maatregelen zijn 
genomen. Er zijn geen specifieke beperkingen ingesteld voor pleziervaart, anders dan de 
algemene maatregelen. Essentieel is dat het bestuur van de jachthaven maatregelen treft 
zodat de 1,5 meter gewaarborgd is. Het bestuur moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij risico 
loopt tot sluiting, indien de maatregelen niet nageleefd worden.   

Conclusie: Jachthavens mogen onder voorwaarden openblijven, met kans op sluiting door de 
burgemeester indien er onvoldoende wordt nageleefd. 

Maatregelen vanuit bestuur 
Het bestuur heeft een aantal maatregelen genomen en een protocol opgesteld, dat op basis 
van aanpassing van overheidsmaatregelen, regelmatig wordt geactualiseerd. 
Wij verwachten dat eenieder zich met gezond verstand houdt aan de regels van overheid en 
de regels in onderstaand protocol zodat de burgemeester en het bestuur geen aanleiding 
hebben om in te grijpen.  
 
Protocol voor jachthaven De Oude Horn 
 
Algemeen 
De haven volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij 
treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wilt u 
meewerken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?  
Voor iedereen geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar onze haven. Blijf 
dan thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Overal op het terrein van de jachthaven geldt 
de verplichting om minimaal 1,5 meter afstand te houden (behalve gezinsleden). 
 
Havenkantoor 
 Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen. 
 De balie van de havenmeester is afgeschermd met een plexiglas-plaat waardoor wij 

direct contact tot een minimum beperken. 
 Wij verzoeken u om alleen met PIN te betalen. PIN apparaat wordt na elk gebruik 

gereinigd. 
 Kom met niet meer dan 1 persoon tegelijk naar binnen. 
 Aan de deur hangt een kaart die aangeeft of u naar binnen kunt of niet. Dit is afhankelijk 

van de drukte. Wij vragen om uw begrip. 
 Als het havenkantoor gesloten is, vindt u instructies op de deur. 
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Terrein 
 Wij verzoeken u om bezoek tot een minimum te beperken. 
 Houd 1,5 meter afstand tot anderen. 
 Op de haven is op de gebruikelijke uren 1 havenmeester aanwezig en telefonisch 

bereikbaar. 
 
Het clubgebouw De Waaier 
 Het clubgebouw is toegankelijk voor bezoek aan de bestuurskamer en de 

horecagelegenheid. 
 Het terras is geopend. 
 Voor bezoek aan onze horecagelegenheid volgen wij de maatregelen vanuit de overheid. 

Wij verwachten van een ieder dat hij / zij op de hoogte is van deze maatregelen. 
(Binnen: 1 juni tot 1 juli, max. 30 personen, en vanaf 1 juli maximaal 100 personen, mits 
de afstandsregel dat toelaat en vooraf reserveren. 
Buiten: 1,5 meter afstand tenzij het gezinsleden betreft) 

 Alle sanitaire ruimtes (heren en dames) zijn vanaf 15 juni weer in gebruik. 
 Het buitentoilet is ook voor 15 juni geopend. 
 De sanitaire ruimtes worden extra vaak schoongemaakt. 

  
De Kluut 
 De Kluut wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt. 
 In de Kluut is voldoende handzeep en desinfecterende Gel aanwezig. 
 Let op de voorschriften en houd 1,5 meter afstand. Wij checken met regelmaat of 

iedereen zich hieraan houdt.  
 

Hellingen 
 Hellingen is alleen nog toegestaan voor spoedgevallen en wordt gecoördineerd door de 

havenmeester. 
 De hellingploeg is teruggebracht van 8 naar 4 personen. 
 Hellingen is toegestaan in het bijzijn van alleen de eigenaar. 
 Tijdens het hellingen is het terrein rond de hellingploeg afgesloten voor een ieder. 
 
Dagbezoek/visite 
 Dagbezoek of visite is toegestaan. 
 Let hierbij op de 1,5 meter afstand tussen niet-gezinsleden. 
 
Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen  
 Wij zijn geopend voor passanten. 
 
Activiteiten  
 Voorlopig zijn alle activiteiten van het animatieteam afgelast. 
 
Informatievoorziening 
 Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel 

informeren over zaken die relevant zijn en het vergemakkelijkt eventueel 
contactonderzoek vanuit de GGD 
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Wat kunt u zelf doen? 
 Geef geen handen, knuffels of kussen 
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
 Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep 
 Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg 
 Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke 

huisarts en informeer ons. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?  
Bel of app 06 - 53 98 33 56 (voorzitter) 
Mail: Voorzitter@wsvdeoudehorn.nl 
 


