
Corona protocol Water Sportvereniging Amstelveen (WSA) vanaf 1 juli 2020 

Handweg 131 Amstelveen        d.d. 3-7-2020 

Betre8: verdere openstelling WSA v.a. 1 juli 2020. 

Oppervlaktes: terrein 800m2, loods 60m2, 1 sanitair blok 7,5m2, clubhuis 30m2 

  

Buitensporten is voor iedereen toegestaan, zoveel mogelijk op 1,5 m afstand en met extra hygiëne 
maatregelen. 

Op het terrein en in de binnenruimten geldt 1,5m afstand voor alle personen vanaf 18 jaar die niet 
tot een gezamenlijk huishouden behoren en voor jeugd van 13 tm 17 jaar t.o.v. volwassenen. 

Vooraf reserveren van watersportmateriaal blij> van kracht (reserveren via formulier op de 
website!).  

Het terrein is weer vrij toegankelijk voor leden in bezit van een sleutel en met inachtneming van alle 
regels. 

Regels worden middels een nieuwsbrief aan alle leden vooraf kenbaar gemaakt. 

De regels zijn ook zichtbaar op het terrein en op de website. 

Veiligheid- en hygiëneregels: 

-Gebruik je gezond verstand. 

-Heb je klachten? Blijf thuis! 

-Houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden; 

- Uitzondering op de anderhalvemeterafstandsregel is er voor iedereen Yjdens het sporten, voor 
personen uit gezamenlijk huishouden en voor kinderen tot en met 12 jaar.  Jeugd tm 17 jaar hoe8 
onderling geen 1,5m afstand te houden. 

-Op het terrein, in de loods, het sanitair blok en in het clubhuis geldt vanaf 18  jaar de 1,5 m regel en 
is daardoor het maximaal aantal toegestane personen in de binnenruimtes zeer beperkt (clubhuis 
max 3, loods max 4, toilet/douche/kleedkamer max 2 heren en 2 personen bij de dames). 

-Was vaak je handen, met zeep en minimaal 20 seconden, of gebruik desinfecterende hand-gel. 
Minimaal handenwassen bij aankomst (voor je materiaal gaat pakken) en bij vertrek. 

-Sluit het hek alYjd weer (goed!) achter je af, zodat niemand zomaar het WSA-terrein kan betreden. 

-Looproute (rouYng) tegen de klok in om de loods. 

-Al het verenigingsmateriaal kan (op reservering) weer zelfstandig gebruikt worden door WSA-
leden met een watersportabonnement en voldoende kennis van zaken. Dit geldt vanaf 1 juli ook 
voor jeugdleden v.a. 13 jaar.  



-Er is een verschil tussen tussen sporten en chillen, bij chillen (vertoeven, picknicken, BBQ-en, 
zwemmen en spelen op het terrein) houden personen vanaf 18 jaar (die niet tot het zelfde 
huishouden behoren) 1,5 m afstand!   

-Op dinsdagavond wordt er weer (vaak) gezamenlijk gevaren, gezellig en ook handig als je (nog) wat 
assistenYe nodig hebt. Houd hiervoor de WSA-WhatsApp-groep in de gaten (of meld je ervoor aan bij 
Vicky). 

-Raak de boot en/of materiaal van een ander zo min mogelijk aan. 

-Na het gebruik je vaartuig en het gebruikte/aangeraakte materiaal schoonmaken (ook bijv. helmstok, 
giek, mast, lijnen, zwemvest en wetsuit, maar ook wc, douche of kleedkamer). Schoonmaakmiddelen 
en schoonmaak protocol in de gebouwen beschikbaar.  

-Nadien nabe of vochYge zwemvesten, zeilen, pakken en lijnen, goed uithangen om te kunnen 
drogen.  

-RecreaYef varen met eigen gestalde boten toegestaan. Houd je wel aan alle andere regels.  

-Voor clubacYviteiten kijk op de website. 

-Neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de regels. Wanneer één WSA-lid zich niet aan de 
afspraken houdt, kan dat betekenen dat voorlopig niemand meer kan watersporten bij de WSA en 
maken we ook nog kans op een flinke boete. 

Bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van beschikbare informaYe uit; de aangepaste 
noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, het RIVM, het Koninklijk 
Nederlands Watersport Verbond en NOC*NSF.  

Contactpersoon; 

Vicky Reijnen-Verbaan 

0650661986 

Vicky@AL77.nl 


