PVA Watersport vereniging Schiphol.
9 mei 2020.
Contactpersoon Paul Bentlage, zeilcommissaris WVS. zeilen@wvschiphol.nl 0620548796
Aanwezige corona verantwoordelijken Paul Bentlage en Vivianne Peeters ( jeugd
commissaris) 0622114104 op de wal en Rozemarijn Peeters 0616403900 op het water.
Kinderen mogen 10 minuten voor aanvang pas aanwezig zijn op het terrein. Ouders rijden
parkeerplaats op, kind stapt uit, ouder blijft in auto. Ouder gaat weer van het terrein af. Ook
Ook het ophalen gaat zo. Ouder blijft in auto, kind stapt in auto en rijdt meteen weer van
terrein af.
Zodra de kinderen de auto zijn uitgestapt gaan ze eerst hun handen wassen. Dat kan bij ons
aan de buitenkant van het clubhuis. Na iedere wasbeurt zal de wasbak en kraan ook
gereinigd worden. Als de kinderen hebben afgetuigd zullen ze ook hun handen wassen
voordat ze weer in de auto bij hun ouders stappen. Als ze tussen de middag van het water
komen om te lunchen, zullen ze ook hun handen wassen en voordat ze het water opgaan
weer. Ook hier zal iedere keer gereinigd worden. De trainers doen hetzelfde. Bij aankomt,
voor de lunch, na de lunch en voordat ze weggaan.
Ook hebben wij ervoor gezorgd dat in iedere volgboot hand gel aanwezig is en op meerdere
punten op de haven zal die hand gel ook aanwezig zijn. Na het zeilen zullen de trainers al het
materiaal goed reinigen/ desinfecteren en opbergen. Laserkinderen ruimen zelf hun boot op
en desinfecteren die dan onder toezicht van zijn/ haar trainer.

Rooster
9.00 optuigen optimisten (alle kinderen zijn onder de 13 jaar) Bootjes liggen klaar, kinderen
kunnen deze zelf optuigen)
9.30 optuigen Lasers (liggen ver weg van de Optimisten)
10.00 afvaren Optimisten
10.30 afvaren Lasers
12.00 uur Optimisten lunch
12.45 afvaart Optimisten
13 00 Laser lunch in de Bolteloods. Stoelen zijn door de trainers al op 1,5 meter uit elkaar
gezet. Kinderen nemen lunch zelf mee)
13.45 afvaart lasers
14.30 Optimisten terug en aftuigen
15 .30 lasers terug en aftuigen
Hoofdtrainer
Rozemarijn Peeters 0616403900
Lasers zullen ruim 1,5 m van elkaar worden opgetuigd op de parkeerplaats

Clubhuis blijft gesloten! Alleen voor AED en EHBO gaat het open. Kinderen kleden zich thuis
aan en uit, douches zijn niet beschikbaar, alleen in uiterste nood. Kleedkamers zijn ook dicht.
Toilet zullen we openhouden. Na ieder gebruik zal de toiletruimte schoongemaakt worden.
Omdat wij onze tweemans boten niet laten zeilen hebben we een groep van Optimist
kinderen die allemaal onder de 13 jaar zijn en 5 kinderen uit de 15-18 groep die wij in een
Laser (eenmansboot) laten zeilen. Ook gebruiken zij de lunch niet tegelijkertijd. De optimist
kinderen en de laser groep komen niet tegelijk aan op de haven en gaan ook niet tegelijk
weg.
De trainers beginnen om 8.30 met voorbespreking. 1,5 m uit elkaar. Ook het nabespreken
doen wij met hen op afstand. Er gaan per groep 2 trainers mee die in een volgboot, 1.5
meter uit elkaar blijven zitten. Alleen in uiterste nood komen ze dichter bij de kinderen. De
kinderen en ouders worden vooral via een brief op de hoogte gesteld van alle nieuwe regels.

