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Uitgangspunt:
De doelstelling van de vereniging zoals omschreven in artikel 3 van de staturen is
het beoefenen van de watersport en waterrecreatie door middel van het
realiseren van faciliteiten inclusief een verenigingsonderkomen, het organiseren
van tochten en wedstrijden, het geven van voorlichting.
Als gevolg van de uitbraak van het Corona virus zijn er nieuwe regels en richtlijnen
ontstaan die van belang zijn voor het uitvoeren van de doelstelling. Daarnaast
hebben we ook als vereniging een verantwoordelijkheid ten aanzien van de
veiligheid van onze leden. Dit beleid heeft als doel om invulling te geven aan die
verantwoordelijkheid en om te zorgen dat de activiteiten van de vereniging
voldoen aan de regels en richtlijnen.
Verantwoordelijkheden:
Hoofdbestuur: eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en voor
toezicht op de naleving ervan.
Afdelingsbesturen: verantwoordelijk om de activiteiten van de afdeling volgens de
regels en richtlijnen te organiseren.
Anderen die namens De Helling activiteiten organiseren: verantwoordelijk om dit
volgens de regels en richtlijnen te doen.
Individuele leden van de vereniging: houden zich bij het beoefenen van de
watersport en de waterrecreatie aan de regels en richtlijnen.
Naast afstand houden, naleven van hygiënerichtlijnen en thuis blijven bij klachten
wordt met het oog op bron- en contactonderzoek aan de leden gevraagd om het
te melden als zij besmet blijken te zijn met Corona.
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Voorwaarden voor het uitvoeren van activiteiten:
1. De activiteiten moeten voldoen aan de geldende regels en richtlijnen.
2. Activiteiten die wel toegestaan zijn, maar waarbij twijfel is of de veiligheid
voldoende kan worden gewaarborgd, worden niet georganiseerd.
3. Voor alle activiteiten wordt tevoren besloten of een Corona-protocol nodig is.
Dit is zeker nodig als:
- De activiteit niet mogelijk is zonder binnen de 1,5 meter afstand te komen.
- Meerdere mensen gebruik maken van dezelfde materialen (risico op
overdracht virus via contactoppervlakken).
- Vanwege het aantal deelnemers het houden van 1,5 meter afstand
aandachtspunt is.
Het protocol wordt tevoren getoetst namens het hoofdbestuur.
4. De afdelingen stemmen plannen voor extra activiteiten onderling af, om een
onbedoelde samenkomst van té veel mensen te vermijden.
Gevolgen van niet uitvoeren activiteiten:
De afdelingsbijdrage wordt in de meeste gevallen wel geïnd. Zeker omdat er een
flink deel van het jaar wel gebruik gemaakt kan worden van de
afdelingsfaciliteiten en activiteiten. Alleen in geval de activiteit gedurende het
grootste deel van het jaar helemaal stil is gelegd en de afdeling dit binnen de
eigen begroting kan oplossen, kan de ALV op voorstel van de afdeling besluiten
tot restitutie of niet innen van afdelingsbijdragen.
Voor evenementen die niet doorgaan en waarvoor normaalgesproken een
bijdrage werd betaald zal nu geen bijdrage worden gevraagd.
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