NLM-NIEUWS JUNI 2020

Beste zeilvrienden,

Aangezien de federale overheid beslist heeft dat de HORECA vanaf maandag 8 juni 2020 terug open
mag, weliswaar onder strikte voorwaarden, heeft het bestuur van NLM besloten om ons clubgebouw
ook terug ter beschikking te stellen van de leden.
Vanaf maandag 8 juni 2020 kunnen jullie dus terug binnen in het gebouw. We vragen echter met
aandrang om een aantal regels die zijn opgelegd te respecteren.
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De eigenaars van een key die toegang geeft tot de parking, hebben met deze badge ook
toegang tot de eerste deur van het gebouw (sanitair gedeelte). De sleutel is bijgevolg niet
meer nodig. Het kastje van de sleutel staat er nog, en de sleutel ligt nog in dit kastje. Maar
wij vragen met aandrang deze sleutel niet meer te gebruiken. Zeker niet om het gebouw te
sluiten !!! Dan werkt het elektronisch slot namelijk niet!! Sleutel is enkel nog aanwezig voor
eventuele noodgevallen.
Clubleden die niet beschikken over een key voor de parking kunnen via MAREC, en na
betaling van een waarborg van 14€ en een gebruiksrecht van 12,50 € per key/jaar een key
verkrijgen die toegang geeft tot de haven (via de voetgangerspoorten) en de eerste deur/het
sanitaire gedeelte van het clubgebouw. Wij adviseren iedereen die geen key heeft zich op
deze manier van een key te voorzien.
Wij vragen om bij het betreden van het gebouw steeds te “badgen” aan de deur van onze
kantine, ook als die open staat Op die manier hebben we een registratie van de bezoekers
van het gebouw.
Aan de toegangsdeur van de kantine staat een tafeltje met een busje alcoholgel. Gelieve uw
handen, telkens bij het betreden van het gebouw, direct te ontsmetten. Tevens handen
ontsmetten na gebruik van toilet.
De barkrukken mogen we voorlopig niet gebruiken, dus die zullen we verwijderen.
Respecteer de onderlinge afstand van 1.5 meter. De tafels in onze kantine staan voldoende
ver uit mekaar.
De tafels op het terras laten we gewoon staan. Respecteer hier ook de onderlinge
afstand zoveel mogelijk.
Hou de ketting, die de toegang tot het terras van buitenaf blokkeert, permanent
gesloten. Gelieve het gebouw enkel te betreden en verlaten via de toegangsdeur.
Gelieve het meebrengen van bezoekers, extern aan onze club, voorlopig niet toe te staan. In
een latere fase zal dit opnieuw bekeken worden.
Gebruikte glazen en serviesgoed dienen gereinigd te worden in onze afwasmachine (wegens
hoge temperatuur)
Gebruikte glazen of serviesgoed mogen zeker niet door meerdere personen gebruikt worden.
Gebruikte handdoeken dienen apart gelegd te worden. Er zal iets voorzien worden om deze
handdoeken op te bergen. (zodat een handdoek niet door meerdere personen gebruikt moet
worden)
De handdoeken die op de toiletten liggen zullen weggenomen worden. Na het wassen van
uw handen kunnen ze via de blazers gedroogd worden.
Algemeen vragen wij om deze elementaire regels zoveel mogelijk na te leven. We beseffen
dat het niet altijd logisch of gemakkelijk is, maar het gaat hier over ieders veiligheid, en daar
moeten we samen aan werken.

-

In bijlage voegen we twee documenten, opgesteld door de overheid naar aanleiding van de
heropening van de Horeca. Mogen we u vragen hier kennis van te nemen ?

Voorts heeft het bestuur, in het kader van Covid-19 de volgende beslissingen genomen :

-

Alle activiteiten worden tot nader order opgeschort. Er zullen voorlopig geen wedstrijden of
clubactiviteiten georganiseerd worden. (inclusief aperitiefjes, clubdag etc… )
In de sanitaire blok zullen enkel de toiletten beschikbaar zijn. Douches zullen worden
afgesloten omdat deze voorlopig niet gebruikt mogen worden
De geplande opleiding “Vaarbewijs Theorie” wordt naar het najaar verplaatst. Diegenen die
reeds betaald hebben voor het volgen van deze cursus krijgen hun geld teruggestort. Op
latere datum zullen wij een nieuwe opleiding voorzien.

Onze jaarlijkse “Algemene vergadering” hebben we door de huidige omstandigheden moeten
uitstellen. We hebben een nieuwe “provisoire” datum gepland : Vrijdag 25 september 2020. Jullie
zullen hiervoor nog de noodzakelijke uitnodigen ontvangen. Je mag deze datum alvast in je agenda
noteren.

Sommige clubleden hebben de vraag gesteld om een soort “ledenlijst” met foto’s van iedereen ter
beschikking te stellen, zodat we mekaar beter leren kennen. Wij wensen hier voorlopig niet op in te
gaan. De nieuwe Europese wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) legt in dit kader
namelijk een aantal zeer strikte voorwaarden op. (Zo hebben we van iedereen een toestemming
nodig, deze toestemming moet gegeven worden door een handeling etc… ) Een dergelijke lijst
zouden wij dus niet zomaar ter beschikking mogen stellen, zelfs niet op een “ledenzone” van onze
website. (omdat we niet de enigen zijn die toegang hebben tot de website (ontwikkelaars) zouden
we met hen hierover overeenkomsten moeten sluiten etc etc… ) Het is dus veel te omslachtig om dit
te realiseren. Wij rekenen op uw begrip.

Vanaf het moment dat we onze reguliere clubwerking terug kunnen opstarten zullen we voldoende
kans hebben om kennis te maken met elkaar, en vooral met de nieuwe clubleden.

Het voorstel om een lijst op te stellen van clubleden die beschikken over bepaalde vaardigheden
(zoals een iemand die kan duiken, motoren kan repareren etc… ) laten we aan de betrokkenen zelf
over. Indien iemand denkt iets te kunnen betekenen voor andere leden mag hij dit vrijblijvend
melden aan het bestuur. Wij zullen de nodige informatie dan via onze kanalen verstrekken.

We hebben ook onze “Whatsapp” groep die we ervaren als een zeer goed hulpmiddel op momenten
dat we mekaar nodig hebben. Voor het voorgaande verwijzen we dan ook naar deze Whatsapp
groep.

Wij hopen alvast dat de rest van ons zeilseizoen zonder al te veel hindernissen mag verlopen, en
wensen iedereen vooral een goede gezondheid toe !!!!

Hou het veilig !!

Namens het bestuur NLM
Luc Vanthoor
Voorzitter.

