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Beste %_VOORNAAM%, 

Een korte nieuwsbrief dit keer, maar niettemin goed om kennis te nemen van de inhoud. In deze 
editie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Stemming ledenraadpleging ALV sluit 22 december 
• Update Coronamaatregelen 
• Fijne feestdagen 

 

Stemming ledenraadpleging ALV sluit 22 
december 

Onlangs hebben alle stemgerechtigde leden een e-mail ontvangen met een link om hun stem uit 
te brengen ten aanzien van de onderwerpen die normaal gesproken tijdens de najaars-ALV in 
stemming gebracht zouden worden. We zijn blij om te zien dat er al door heel wat leden gebruik 
is gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen. 

Leden die dat nog niet hebben gedaan hebben tot en met 22 december 2020 de gelegenheid 
om hun stem uit te brengen. 

https://www.dwsv.nl/standaard


Indien u de e-mail met de link niet meer kunt vinden kunt u een verzoek richten 
aan daniel.van.burk@dwsv.nl om de mail opnieuw te ontvangen. 

Na die datum zullen de stemmen op geldigheid worden gecontroleerd en worden geteld. Kort 
daarna zullen we de uitkomsten terugkoppelen aan de leden. 

Update Coronamaatregelen 

Afgelopen maandag is Nederland verder in lockdown gegaan. Hoewel deze maatregelen over 
het algemeen ingrijpend zijn valt het voor DWSV mee. We hebben de noodverordening erop 
nagekeken en contact gehad met de handhavers in de omgeving en daaruit is het volgende naar 
voren gekomen: 

• Zeilen mag als buitensport doorgaan mits met maximaal 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 

• Onze terreinen blijven toegankelijk voor leden. Ook hier geldt dat maximaal 2 
personen bij elkaar mogen komen op 1,5 meter afstand. 

• Het is niet de bedoeling dat de clubgebouwen gebruikt worden om bijeen te komen 
en bijvoorbeeld koffie te drinken. Wel zijn toiletten toegankelijk voor gebruik. in de 
clubgebouwen en loodsen adviseren we mensen dringend een mondkapje te dragen. 

• Er kunnen geen activiteiten of bijeenkomsten worden georganiseerd. 

Daarnaast blijven natuurlijk alle basisregels van kracht. 

 

mailto:daniel.van.burk@dwsv.nl


 

Fijne feestdagen! 

We zitten middenin de donkere dagen voor Kerst. Aangezien we elkaar dit jaar niet de hand 
kunnen schudden en het glas kunnen heffen op het nieuwe jaar willen we alle leden langs deze 
weg hele fijne feestdagen wensen en een gezonde en goede start van het nieuwe jaar! 

We hopen dat we in 2021 weer een mooi watersportjaar mogen beleven en zullen er binnen de 
mogelijkheden alles aan doen om dit voor iedereen mogelijk te maken. 
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