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COVID-19 

Beste Toervaarders, 

 

Hopelijk zijn jullie nog steeds in goede gezondheid ! 

 

Verschillende weken zitten we in ons kot en de deur komt stilaan op een kier te staan. Elke 

week kan er weer iets meer, helaas zijn we nog een eind van de normalisatie. De laatste 

berichten hieromtrent heeft u ook kunnen lezen op : 

 

 https://www.visuris.be/maatregelen?fbclid=IwAR05lBzV0FmxnRLGSZPXrglxXmx-

jxE9PVjDZcfGIRZF7aex-_5TOT-Jj6w 

 

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/protocol_pleziervaart_11mei_17mei.pdf 

 

https://infrastructures.wallonie.be/files/Images/Actualites/Communique_COVID_19_nautism

e_plaisance.pdf 

 

Meer dan ooit moeten we de regels opvolgen. 

 

Bekijk het positief en verantwoord zodat we terug naar onze boten kunnen in onze (VVW) -

jachthavens. 

 

Na een lange tijd zullen we veel van onze vrienden terugzien. Denk na en houd u zeker aan de 

nieuwe regels: 

 
1. Voelt u zich niet goed, blijf dan thuis – ga niet naar de boot of de club ! 

2. Houd 1,5 m afstand. 

3. Ga direct naar uw boot en begroet anderen vanop afstand. 

4. Samenscholing kan niet, daarom blijft iedereen in de haven op zijn boot. 

5. Geen bezoek aan boord ontvangen. 

6. Gebruik uw gezond verstand, velen van ons behoren tot de risicogroep. 

7. Volg de berichten in de media, VISURIS en de facebook van VVW-Toervaren. 

Voor de VVW-leden is de communicatie met de clubbesturen en VVW nu meer dan ooit 

belangrijk. Wij rekenen op de besturen om in elke jachthaven de regels mee te handhaven 

zodat we het terugschroeven van de maatregelen voorkomen. 

 

Voor de clubs is het belangrijk een planning klaar te maken om de infrastructuur op een 

veilige manier terug te openen. Wij vermoeden dat er nog heel wat moet aangepast worden 

voordat de clubhuizen, terrassen en sanitair veilig terug kunnen openen.  Toch kan u al heel 

wat doen door de 1.5 meter regel praktisch toe te passen waar het kan. Tips en voorbeelden 

kan u met ons delen zodat we ook anderen kunnen helpen. 

 

Houd het veilig ! 

 

Willy Mens 

Voorzitter VVW-Toervaren 
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