
             
 

WVA-bestuursleden zullen indien noodzakelijk handhavend optreden. 
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De Lis is alleen toegankelijk voor de (dag- of avond) havenmeester met partner en na toestemming 

van de havenmeester door 1 bestuurslid. Dit geldt voor zowel binnen als buiten op de Lis. 

Daghavenmeester 

• Voor overdracht van de dienst aan de avondhavenmeester: Met reinigingsspray en 

papierendoekjes alle materialen in stuurhuis, huiskamer en keuken reinigen op plaatsen 

waar handcontact is geweest. Denk speciaal aan onder andere, brugbedieningspaneel, 

havenmeesterstoel leuningen, koffiezetapparaat, pinapparaat etc. 

• Toiletbril en wastafel met reinigingsspray en papierendoekjes reinigen. 

• Gebruikte doekjes weggooien in container op de steiger. 

• Gebruikte koffie en thee kopjes afwassen met voldoende afwasmiddel. 

• Sanitaire ruimte afgesloten houden. 

• Tot nader order de brug alleen bedienen voor eigen leden met vaste ligplaats en voor 

bewoners. (Passanten zijn vooralsnog niet toegestaan.) 

Avondhavenmeester 

• Voor vertrek om 22.00 uur: Met reinigingsspray en papierendoekjes alle materialen in 

stuurhuis, huiskamer en keuken reinigen op plaatsen waar handcontact is geweest. Denk 

speciaal aan onder andere, brugbedieningspaneel, havenmeesterstoel leuningen, 

koffiezetapparaat, etc. 

• Toiletbril en wastafel met reinigingsspray en papierendoekjes reinigen. 

• Gebruikte doekjes weggooien in container op de steiger. 

• Sanitaire ruimte afgesloten houden. 

• Tot nader order de brug alleen bedienen voor eigen leden met vaste ligplaats en voor 

bewoners. (Passanten zijn vooralsnog niet toegestaan.) 

Algemeen 

• De haven is alleen toegankelijk voor ligplaatshouders die naar hun boot willen voor 

recreatiedoeleinden en voor werkzaamheden aan hun schip. 

• De standaard veiligheidsmaatregelen zoals door de overheid zijn geadviseerd gelden. 

• In alle gevallen dient 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Uitwijken naar een zijsteiger voor het passeren van anderen. 

• Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan. Ook niet in of op de 

schepen. Met uitzondering van gezinsleden van hetzelfde woonadres. 

 

De Lis dient te allen tijde na iedere havendienst schoon achter gelaten te worden. 

Dit geldt ook voor de overdracht van duo-havenmeesters onderling. 
 


