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Nieuwsbrief 30 juni 2020
Hargervaarders
Na een koude start, in de 1ste weken van juni, gevolgd door heel mooie Hargervaart weer(zon, regen en wind) en een
hittegolfje, met als afsluiting wat bliksem en gedonder en een schone boot, nadert het hoogseizoen voor de haven.
De glazen bol voorspeld een druk seizoen, mede gelet op de bezetting in de maanden mei en juni.
Corona maatregelen
Algemeen
Het Covid 19 virus woekert nog steeds rond en is door zijn onvoorspelbare incubatietijd nog steeds een groot risicofactor
voor u en onze vrijwilligers.
Veel van onze leden, vrijwilligers en bezoekers vallen onder de zogenaamde risicogroep (65+).
Het omgaan met de Covid 19 regels blijkt voor een enkeling zowel leden als passanten toch wel erg moeilijk te zijn.
Waarom mag ik niet…..?, simpel omdat je niet de enige op deze wereld bent, zoals reeds in eerder nieuwsbrieven
vermeld:
“Blijf alstublieft weg, als u geen rekening met anderen vrijwilligers en/of bezoekers wilt houden”.
Cru, zal best wel, maar zowel de havenmeester, overige bestuursleden en vrijwilligers, zorgen er wel voor dat u hier nog
steeds kan verpozen.

Van onze leden en passanten vragen wij en verwachten wij dat ze zich aan onderstaande maatregelen houden:
•
Bij ziekte (verkouden, keelpijn, en of koorts) thuis te blijven:
•
Minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geen handcontact te maken
•
Let op uw huisdieren dat zij geen contact met derden maken (potentiele virusdragers/overbrengers)

Openstelling haven:
Overnachten is slechts mogelijk voor boten die beschikken over een eigen sanitaire voorziening ( hoewel van
overheidswege hierop niet gehandhaafd wordt, is een vuilwatertank al vanaf 2009 verplicht)
Bij de havenmeester zijn cactuszakken te koop a 2 euro per stuk.

Havenkantoor
Indien noodzakelijk zijn er dagelijks 2 havenmeesters.
Het havenkantoor is in principe open tussen 09.00 -10.00 uur en 17:00-18:00 uur (voortschrijdend inzicht).
Er mag slecht 1 bezoeker per keer naar binnen om de afstand van 1.5 meter te kunnen waarborgen
Betalingen in principe alleen digitaal/pinnen
Sanitaire units
Door het flankerende overheidsbeleid (de datums wanneer wel of niet iets open mocht veranderden nog wel
eens),hebben wij als bestuur voor de volgende oplossing gekozen.

De 2 douche/units blijven het hele seizoen gesloten. Gezien de beslotenheid van deze ruimtes, de verplichte frequentie
van het schoonmaken en het ontbreken van vrijwilligers is het onmogelijk om aan de hygiënische eisen te kunnen
voldoen.
Naast de bestaande units zijn aan de buitenzijde, een tweetal nooddouches geplaatst met warm en koud water.
Deze nooddouches zijn op betrekkelijk eenvoudig wijze te reinigen, zonder dat degene die ze schoonmaakt zich bloot
hoeft te stellen aan rond zwervende virusdeeltjes/ aerosolen in een besloten vochtige ruimte.
Op een enkele klacht na, zijn de nooddouches met een 10 beoordeeld.
Nb: op hele warme zomerse dagen kan het wel eens voorkomen dat het warme water op is.

Iste unit

2de unit

Toiletunit
De stenenunit (4 toiletten) is volledig gerenoveerd en open.
Openstelling is mede gebaseerd op het aantal wandelaars, die al jaren lang, om niet gebruik maken van onze toiletten.
Om te voorkomen dat de nooddouches als toilet gebruikt gaan worden is voor deze oplossing gekozen.

De huisschilders

Glimt je tegemoet

Watertappunten.
De 6 water tappunten zijn geopend. Voor het ontsmetten voor eigen gebruik bent u zelf verantwoordelijk.
Indien de behoefte daartoe bestaat wordt naast deze watertappunten een zogenaamde tuindouche geplaats

Onze huis timmerman

Wassen en drogen.
De wasmachine en droger zijn normaal te gebruiken en worden dagelijks ontsmet (let op de anderhalve meter).
Terrein
Het is niet toegestaan om windschermen binnen 2 meter van het Rekerepad te plaatsen. (Let op de grasmaaier,
windschermen moeten dan tijdelijk verwijderd worden.)
Door onze kantenmaaier Jaap van T. ligt de walkant er weer “geschoren” bij.
Op diverse plaatsen op het terrein worden de algemene Corona maatregelen kenbaar gemaakt.
Het Rekerepad is door een aannemer in opdracht van de gemeente Bergen gerenoveerd.

Van ongeveer 10cm achteraan naar 1 meter breed overal.
Overige zaken

Vrijwilligers gevraagd
Er zijn nog diverse klusjes en klussen die moeten worden uitgevoerd.
Kanten maaien
Schilderen buitenzijde sanitaire units
Schoon(maken)spuiten nooddouches en toiletunit
10 jarig bestaan
22 juli 2010 werd de Watersport Vereniging Hargervaart opgericht.
Algemene Ledenvergadering
Gelet op de Corona beperkingen is er op korte termijn nog geen zicht op een datum voor het houden van een Algemene
Ledenvergadering.
Tenslotte
Het bestuur van de Watersportvereniging Hargervaart aanvaardt, geen enkele aansprakelijkheid, voor een eventuele
besmetting van het Corona virus en of door de overheid opgelegde (nieuwe) maatregelen.
Behouden vaart en blijf gezond.
m.vr.gr.
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