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Beste leden van W.S.V. Ascloa, 

 

Gezien de maatregelen die onze regering op dit moment heeft getroffen en het advies van het watersportver-

bond m.b.t. het Corona-virus heeft het bestuur van W.S.V. Ascloa besloten om deze maatregelen uiteraard op 

te volgen. Dit geldt vooralsnog t/m 6 april.  

Alle activiteiten die gepland staan na 6 april worden de komende tijd bekeken. 

Het is duidelijk dat onderling contact, met uitzondering van de noodzakelijke momenten, dient te worden be-

perkt. Tevens moeten we “groepsvorming” voorkomen.  

Op onze kleine steigers, waar elkaar passeren lastig is, is het dan ook vrijwel onmogelijk om niet met elkaar in 

contact te komen. De haven en het clubhuis blijven derhalve t/m 6 april helaas gesloten.   

Dit houd in dat met onmiddellijke ingang verder de volgende maatregelen worden genomen: 

1: de geplande opruimdag op 28 maart gaat NIET door en wordt verschoven naar een later tijdstip 

2: de geplande kraandag van 4 april gaat eveneens NIET door. Ook deze zal nader bepaald worden 

3: de uitgifte van de “bootstickers” op 4 april wordt verplaatst naar een latere datum. 

4: het “informatie uurtje” voor nieuwe leden zal ook niet plaatsvinden op 4 april. 

5: De Algemene Leden Vergadering wordt ook verzet naar een later tijdstip dit jaar. 

 

Voor onze leden die per 1 april jun winterligplaats moeten verlaten maken we een uitzondering. Zij kunnen 

hun boot in de haven op hun ligplaats neerleggen. De haven blijft echter gesloten t/m 6 april. 

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit kenbaar maken aan Rudy Hawinkels via dit e-mail adres: 

     ligplaatsenascloa@gmail.com  

 

 

Uiteraard betreuren wij dat we deze maatregelen moeten nemen. We rekenen echter volledig op de 

medewerking van onze leden en hopen jullie na deze lastige tijd toch nog te kunnen begroeten in 

het mooie Asselt. 

 

Let goed op u zelf. 

 

Het bestuur. 
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