
 
 

CORONAMAATREGELEN vanaf 13 november 2021 

Het terrein: 

Toegang tot het terrein van de haven is voor iedereen toegestaan. 

Wij verzoeken dringend om 1,5 meter afstand in acht te nemen en zo nodig een mondkapje 

te dragen. 
 

De kantine: 

• Toegang tot de kantine en het terras is niet toegestaan als men niet aan een van de 

volgende voorwaarden voldoet: 

− Twee keer gevaccineerd; 

− Tijdens het afgelopen halfjaar corona hebben gehad; 

− In het bezit van een negatief testbewijs van minder dan 24 uur oud; 

− Jonger dan 14 jaar 
 

• Uiteraard is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht een en ander aan te tonen met 

een QR-code, of met een Internationaal bewijs van inenting (het gele boekje). 
 

• Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats. 
 

• Het afhalen van een consumptie voor personen zonder QR-code blijft toegestaan, 

mits met een mondkapje, inachtneming van de 1,5 meter en men direct de kantine 

verlaat. 
 

• De kantine is vanaf 20 uur gesloten. 
 

• Er geldt geen maximum voor het aantal bezoekers dat zich in de kantine bevindt. 
 

De binnenruimtes: 

• Ook voor de binnenruimtes zoals de douches, toiletten en de werkloodsen is het 

bezit van een QR-code verplicht. 
 

De corona-maatregelen van Onklaar Anker zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, 

Veiligheidsregio Amsterdam, IOC/NSF en Watersportverbond. 
 

Zij gelden voorlopig tot 3 december 2021 (de volgende persconferentie). 

Misschien worden de maatregelen binnenkort zelfs weer verder aangescherpt. 
 

Helaas bestaat er bij sommigen verschil van inzicht over nut en noodzaak van de 

maatregelen, maar het bestuur wil en kan ten aanzien hiervan geen partij zijn. 
 

Op basis van de richtlijnen moeten bezoekers van het clubhuis er bij voorbeeld van op aan 

kunnen dat daar aanwezigen over een coronatoegangsbewijs beschikken. 
 

Helaas is het noodzakelijk gebleken hier ook op te controleren. Een soms ondankbare 

activiteit. 
 

Het bestuur vraagt u dringend om de maatregelen uit eigen beweging op te volgen en begrip 

te tonen in geval van controle door of namens het bestuur. 
 

Alvast dank voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Peter Ronteltap, 

Secretaris WSV Onklaar Anker 


