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versie 06.06.2020 

 

 

In dit document worden de maatregelen beschreven die we hanteren voor Zeilvereniging de Balgerij, 
om daarmee de kans op een besmetting met het coronavirus zo minimaal als mogelijk te houden. 
Zelfstandige zeiltochten kunnen onder voorwaarden weer worden uitgevoerd, hieronder wordt dit 
nader uitgewerkt. Ook worden een aantal veel gestelde vragen beantwoord, waarbij de argumenten 
voor de maatregelen worden toegelicht. 
 
We zullen met elkaar moeten gaan ervaren hoe deze maatregelen uitpakken. Het kan dan ook 
gebeuren dat deze maatregelen van tijd tot tijd bijgesteld moeten worden. Daarover word je dan via 
de mail geïnformeerd, uiteraard ook als de regels versoepeld kunnen worden. Wat nu niet mogelijk 
is, kan mogelijk over een paar weken weer wel! 
 
We rekenen op ieders medewerking en gaan als bestuur jullie niet controleren. We kunnen dat niet 

en willen dat ook niet. Je bent zelf verantwoordelijk, naar jezelf en naar de andere leden van onze 

vereniging. Als ieder zich aan de regels blijven houden, lopen we niet het risico dat het zeilen alsnog 

door de overheid verboden wordt. 

 

1.  Algemeen: 

1.1 Blijf thuis bij klachten als keelpijn, hoesten, niezen, neusverkoudheid of verhoging/koorts. 
1.2 Volg alle maatregelen van het RIVM: hoest en nies in je elleboog en was vaak je handen met 

zeep. 
1.3 Overal, dus ook rond het clubhuis, op de steiger en aan boord, houden we ons aan de 

anderhalve meter afstand. 
 
2. Evenementen/trainingen 
2.1 Evenementen van de Balgerij gaan voor onbepaalde tijd niet door. 
2.2 Trainingen en (intro-)testen gaan voorlopig ook niet door 
 wijziging d.d. 6 juni 2020: 

Er zullen trainingen gegeven en testen afgenomen worden door de zeilcommissie voor zover 
deze op verantwoorde wijze passen binnen de gestelde landelijke coronamaatregelen en het 
BCP. 

 
3.  Gebruik clubhuis/sanitair 

3.1 Het clubhuis uitsluitend gebruiken om noodzakelijke spullen als sleutels, motorkoordjes en 
elektromotoren te halen. Het clubhuis wordt voorlopig niet als ontmoetingsruimte gebruikt. 

3.2 Let er op dat in het clubhuis maximaal één bemanning tegelijkertijd aanwezig is (naast 
eventueel de havenmeester). Onder bemanning verstaan wij ‘maximaal 2 personen’ met 
inachtneming van de anderhalve meter afstand tot elkaar, dan wel ‘3 of meer personen mits 
uit dezelfde huishouding’. 

3.3 De deur tussen hal en clubhuis staat open als iemand in het clubhuis aanwezig is ten teken 
dat er iemand in het clubhuis aanwezig is.  

3.4 De keuken alleen gebruiken om water te halen en handen te wassen. Er zullen papieren 
handdoekjes aanwezig zijn.  

3.5 Het is niet mogelijk om koffie/thee te zetten in het clubhuis of gebruik te maken van de 
faciliteiten in de keuken. Wil je iets drinken, neem dat dan van thuis mee en nuttig dit buiten 
het clubhuis. 



3.6 Na in het clubhuis geweest te zijn, vragen we je zelf de aangeraakte oppervlakten schoon te 
maken met de daarvoor bestemde schoonmaakdoekjes 

3.7 Na toiletgebruik vragen we je om door te trekken met de deksel dicht, en om zelf de 
aangeraakte oppervlakten schoon te maken met de daarvoor bestemde schoonmaakdoekjes  

 
4.  Afschrijven/reserveren: extra aandacht! 
4.1 Afschrijven van boten is zoals altijd verplicht. We vragen je om dit, vlak voor vertrek, vanaf 

huis te doen om onnodige reisbewegingen en drukte op Koudenhoorn te voorkomen. 
4.2 Afschrijven van boten kan alleen via internet vanaf je eigen pc/tablet/smartphone, de 

computer in het clubhuis is (tijdelijk) verwijderd, reserveringen kunnen op eigen smartphone 
worden gecontroleerd. 

4.3 Naast de begintijd moet ook de eindtijd moet tevoren zo exact mogelijk worden ingevuld. 
Blijkt tijdens het zeilen dat het later wordt? Pas dan, indien mogelijk, de eindtijd aan met  je 
smartphone. Zo kunnen andere leden zien wanneer een boot weer terug verwacht wordt en 
kunnen zij hun plannen daar op aanpassen.  

4.4. Bij het afschrijven ook de namen van alle meevarenden, al dan niet lid, noteren! 
4.5 Het reserveringssysteem voor de weekenden en de feestdagen blijft gehandhaafd. 

 
5. Gebruik van de boten: 
5.1. Koordjes voor buitenboordmotoren en handles en accu’s voor elektromotoren liggen op de 

bekende plek. 
5.2 Alleen huisgenoten mogen samen in de boot. Voor anderen geldt een maximum van 2 

personen. Dat is inclusief de schipper. 
5.3 Bij gebruik van de boten door niet-huisgenoten dienen deze 2 personen minimaal 1,5 meter 

afstand te bewaren. Dus een persoon op de doft en de ander bij de mast. Bedenk tevoren of 
dit met jouw zeilvaardigheid en de wind haalbaar is.  

5.4 Voor én na het gebruik van de boten maak je de meest aangeraakte onderdelen schoon met 
een sopje van havenwater én groene zeep (zeep staat in het vooronder). Denk daarbij vooral 
aan de helmstok, de motor en motorhendel, koordje, wal slot. Schrob het dek als gebruikelijk 
zónder groene zeep om een glad dek te voorkomen. 

5.5 Zeilen met zeilhandschoenen aan wordt aanbevolen, doch niet verplicht gesteld. 
5.6 Voor een schademelding of reparatie, geldt de verplichting om naast het volledig invullen van 

het reparatie-/schadeformulier, zo spoedig mogelijk de onderhoudscommissaris, Jeroen 
Kortbeek, op de hoogte te stellen. Stuur hem liefst dezelfde dag een foto van het ingevulde 
formulier, per app of mail. Zijn contactgegevens staan op het formulier. 

 
6. Steiger 
6.1. Looproute: Vanuit het clubhuis loop je achterlangs naar de haven toe, en voorlangs (over het 

scouting terrein) terug vanuit de haven naar clubhuis. Dit voorkomt dat we elkaar moeten 
passeren binnen anderhalve meter. 

6.2, 6.3 en 6.4 vervallen per 6 juni 2020 
6.2 Om de 1,5 meter regel aan te houden kunnen er  niet tegelijkertijd in twee boxen naast 

elkaar bemanningsleden aanwezig zijn. Dit betekent dat er minimaal 1 box/of midden-steiger 

tussen twee boten met daarop bemanning zal moeten zijn. 

6.3 Als er bemanning aanwezig is in de boot naast jouw boot,  wacht dan even op de steiger op 

minimaal 1.5 meter afstand, of op het water. 

6.4 Door zoveel mogelijk onderweg op- of af te tuigen, voorkom je drukte in de haven. 

6.5 Elkaar passeren op de steiger lukt niet als je 1,5 meter afstand moet houden. Wacht 

eventueel buiten het hek tot de steiger vrij is. 

  



7. Havenmeester 
7.1 Het takenpakket van de havenmeester wordt beperkt tot schoonmaken, benzine halen en 

toezicht houden op reserveringen. Er wordt geen koffie/thee gezet, de vlag zullen we niet 
ophangen en de vensters worden niet of slechts deels geopend. 

7.2 Bij het aanschaffen van de benzine: graag zelf voorschieten en declareren bij de 
penningmeester. Dit kan door een foto van het bonnetje te mailen/appen naar 
penningmeester onder vermelding van naam en rekeningnummer. De penningmeester 
controleert dit samen met de walcommissaris en de havenmeester. 

7.3 Bij ziekte, ook als de klachten mild zijn, mag de havenmeesterdienst niet vervuld worden. We 
vragen je om zelf je dienst te ruilen en hierover contact op te nemen met de walcommissaris. 

7.4 70+-ers worden dit seizoen niet verplicht om een havenmeesterdienst te vervullen. Zij mogen 
zelf bepalen of ze wel of niet willen komen. Sta je ingedeeld en wil je geen 
havenmeesterdienst draaien? Vraag dan of iemand de dienst van je over wil nemen. Geef dit 
vervolgens door aan de walcommissaris. 

7.5 Neem eventueel zelf wat te eten of drinken mee. Ook de havenmeester kan geen koffie/thee 
zetten in de Windroos (zie onder 3.5). 

aanvulling d.d. 6 juni 2020: 
7.6 Kijk in de havenmeestermap naar wat verder je taken zijn. 

- In het clubhuis ligt een telefoon. Zet deze aan als je havenmeester bent. Dan kunnen leden 
contact opnemen als ze bij nader inzien hun reservering op de dag zelf ongedaan willen 
maken, bv. vanwege te harde windverwachting. 
- Check bij aanvang van je dienst of de leden die die dag een boot gereserveerd hebben, de 
juiste bevoegdheid hebben. Zo niet, bel deze op om te melden dat ze niet kunnen uitvaren. 

 
 

 

Contactgegevens 

 

Walcommissaris  Pieter van der Hulst walcommissaris@balgerij.nl 

`       06-53692299 

 

Onderhoudscommissaris Jeroen Kortbeek onderhoudscie@balgerij.nl  

       06-40078711 

 

Penningmeester  Saskia Neuijen  penningmeester@balgerij.nl 

       06-20422175 
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Veelgestelde vragen en antwoorden daarop: 

 

a. Waarom kunnen we het clubhuis niet gebruiken voor gezellige gesprekken en sociale 

contacten? We kunnen toch wel  koffie, thee of een drankje drinken als we ons aan de 

anderhalve meter afstand-regel houden? 

We volgen voor de Windroos de regels die gelden voor sportkantines. Deze mogen zoals het er nu 

naar uitzien pas per 1 september weer open. Dat betekent helaas dat we er ook niet op anderhalve 

meter een drankje kunnen doen.    

 

b.  Als we een mondkapje gebruiken, mogen we dan wel binnen anderhalve meter van elkaar 
komen en met 3 of 4 personen gaan varen? Vanaf 1 juni mag dat in het OV tenslotte ook. 

Nee, het gebruik van mondkapjes is alleen maar een noodmaatregel in gevallen waar de anderhalve 

meter afstand echt niet te handhaven is. Er blijven twijfels over de effectiviteit ervan. 

 

c. Tijdens de ALV hebben we besproken dat boten alleen in het clubhuis afgeschreven mogen 

worden in verband met privacy. Waarom moet je nu verplicht vooraf thuis al af te schrijven 

via een eigen device?  

Zoals beloofd was het afschrijfsysteem dusdanig aangepast dat je enkel en alleen nog maar in het 

clubhuis een boot kon afschrijven. Hierdoor was zowel het privacy probleem als het risico dat het 

toch als een reserveringssysteem gebruikt zou worden opgelost. 

 

We bevinden ons nu echter in een andere situatie. Door al vanaf huis een boot af te schrijven, ziet 

een ander dat er mogelijk geen boten meer beschikbaar zijn. Deze hoeft dan niet voor niets naar de 

Windroos te komen en hiermee vermijden we onnodige reisbewegingen. We vragen je ook om de 

namen te noteren van de meevarenden. Dit is belangrijk om, mocht een van de leden besmet raken 

met het coronavirus, het bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. 

 

d. Hoe kan ik voldoen aan de eis om mijn Bft4 (binnen 2 jaar) te halen als er geen trainingen 

zijn? Dat betekent dat ik dus voorlopig helemaal niet kan zeilen want ik ben niet bevoegd om 

een boot af te schrijven. 

Het is op dit moment niet mogelijk om trainingen te verzorgen. We zouden dan meer personen in 

een boot zitten dan is toegestaan. Vanwege de verlate start van het seizoen telt dit seizoen niet mee 

in de periode van twee jaar.  

In de tussentijd kan je aan een lid vragen of deze een keer met je wil gaan zeilen. Als jullie dan de 

regels in acht nemen zoals hierboven beschreven, kan je toch oefenen en wennen aan de clubregels. 

 

e.  Wat gebeurt er met de geplande evenementen? (zie ook mail dd 22.04.2020, antwoord 
gewijzigd) 

Zoals onder punt 2 genoemd, gaan evenementen voorlopig niet door. Zodra de maatregelen door het 
kabinet verder versoepeld worden en daartoe ruimte geven, zullen de betreffende commissies gaan 
onderzoeken wat wél mogelijk is. Het ziet er nu naar uit dat dit op zijn vroegst per 1 september zal 
zijn. 
Ondertussen zijn er natuurlijk wel de digitale online Windsoosborrels! Hou de mailberichten 
daarvoor in de gaten. 
 
f.  Heeft de verkorting van ons zeilseizoen invloed op de contributie? (zie ook mail dd 

22.04.2020, antwoord ongewijzigd) 
Nee, vooralsnog niet. Zoals onder artikel 6 van de Statuten is terug te lezen, is men de contributie 
voor het gehele jaar verschuldigd, ook als er om wat voor reden ook minder gezeild kan worden.  



De reden hiervoor is dat de vaste lasten gelijk blijven en er misschien ook andere kosten gemaakt 
zullen worden. Aan het einde van het jaar zullen we zien wat de financiële gevolgen van de  
coronacrisis voor de Balgerij zijn geweest. Dan zullen we ook (na stemming in de ALV) besluiten of er 
ruimte is om een deel van de contributie te restitueren. 
 
g. De horeca mag open voor maximaal 30 mensen, mag ons clubhuis dan ook open? 
Nee. Ons clubhuis is een verenigingskantine. Daarvoor geldt dat deze gesloten moeten blijven. Op dit 
moment geeft de overheid aan dat ze op 1 juli a.s. weer open mogen. In de horeca is het verplicht 
om toezicht te houden op de reserveringen en worden aan mensen vragen gesteld over de 
gezondheid. Dit soort 'toezicht' hebben wij niet in ons clubhuis. 
 
 
 
 


