
 
 

Secretaris        Aan: Alle hellingen deelnemers. 

Emile Meerts 

Hyacinthstraat 8 

2251 VB  Voorschoten  

Tel.: 070-511.64.30 (werk)  

e-mail: info@wvwassenaar.nl 

 

Datum        : 10-04-2020  

Onderwerp : Hellingen 17 en 18 april 2020  

Geachte leden,  

Na overleg met de gemeente wassenaar, hebben wij toestemming gekregen om het hellingen door laten gaan, mits we ons aan 

strikte afspraken houden. 

Hieronder volgen de regels waaraan ieder lid zich dient te houden:  

• De overwinteraars te water  dienen voor 16 april de haven te verlaten. 

• De hellingen dagen zullen de volgende dagen plaatsvinden: 17 en 18 april 2020. 

• Het hellingen begint om 07.00 de eindtijd staat nog niet vast. 

• De haven zal voor een ieder lid gesloten zijn tijdens het hellingen uiteraard met uitzondering van de vrijwilligers 

die het hellingen verzorgen. 

• Leg in de week vóór het hellingen alvast de landvasten voor en achter klaar op uw boot houdt er rekening mee dat u 

te allen tijden 1,50 meter afstand tot elkaar behoudt. 

• Noteer (met behulp van bijvoorbeeld een stuk schilder tape) uw ligplaats op de spiegel van de boot. Zorg dat dit 

duidelijk zichtbaar is voor de hellingploeg. 

• Alleen hellingpersoneel, herkenbaar aan de oranje hesjes, en de eigenaar van de boot die op dat moment te water 

gaat mogen op het haventerrein aanwezig zijn. Ook zij dienen een minimale afstand van 1,50 meter te handhaven. 

• Blijft u a.u.b. nadat u zich aan het hek gemeld heeft, buiten  het hek wachten, bijv. in uw auto, tot u telefonisch naar 

binnen wordt geroepen. 

• U dient zich gelijk bij de hellingploeg te melden bij uw boot met  inachtneming van 1,50 meter afstand. Uw boot 

wordt door de vrijwilligers vastgelegd . waarna u, als de vrijwilligers weg zijn, u schip betreed en wegvaart.             

• Zodra het te water gelaten schip in zijn box ligt, dient de schipper zich direct ,zonder oponthoud, weer van het 

haventerrein te verwijderen, u mag absoluut niet op uw boot of op het haventerrein blijven. 

• Men dient te allen tijde minimaal 1,50 meter afstand te houden zowel op het haventerrein als daarbuiten. 

• bij het niet nakomen van de regels of het opvolgen van aanwijzingen zien wij ons  genoodzaakt sancties te op te 

leggen in de vorm van een geldboete of opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. 

• Het inrichten van uw boot of het aan boord brengen van spullen, doet u op een later tijdstip en niet op de dagen van 

het hellingen. 

• Er zijn tijdens het hellingen geen voorzieningen zoals sanitair beschikbaar. 

• De voorlopige planning wordt in de loop van deze week aan u toegestuurd.  

Omdat het te water laten op deze manier langer duurt dan normaal, hebben we 2 dagen ingepland. Als we eerder klaar zijn, 

wordt het haventerrein natuurlijk eerder opengesteld met de inachtneming van de 1,50 meter afstand tot elkaar. Dit onder 

voorbehoud van wijzigingen van de richtlijnen door het RIVM. 

Houdt a.u.b. rekening mee met onderstaande 

Het haventerrein moet op de hellingdagen om 7.00 uur leeg zijn. 

alleen toegang via het loophek naast het grote hek, na toestemming van degene die de gang van zaken begeleidt. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om zich aan deze regels te houden. 

Indien bij controle blijkt dat hierop in de haven niet gehandhaafd wordt, krijgt de vereniging een boete van € 4000,-- en moet 

de haven op slot. 

deze boete zal op de desbetreffende overtreder worden verhaald. 

Namens het bestuur, 

 

Sander Daamen 

Havencommissaris. 
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