Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteit de Koning

Brussel, 24 oktober 2020

Betreft : COVID crisis, episode II: hersluiting
Beste Leden en Beste Vrienden van de B.R.Y.C.,
De huidige verslechterde situatie in België, en in het bijzonder in Brussel, heeft geleid tot een
versterking van de lopende maatregelen door de federale overheid en het Brussels Gewest.
De gevolgen voor onze club zijn onmiddellijk en ondubbelzinnig: alle activiteiten worden
tot nader order opgeschort.
Toch blijft de jachthaven, in tegenstelling tot de sluiting begin dit jaar, alleen toegankelijk
voor leden, personeel, bewoners en ambachtslieden die er werken volgens de 6 gouden regels.
Voor bezoekers blijft de hoofdingangspoort gesloten.
De scheepvaart op de binnenwateren blijft toegestaan volgens het protocol van de FOD
Mobiliteit van 19 oktober jongstleden:
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/protocol_pleziervaart_19okt_19nov2020.pdf
De door de navigatieschool georganiseerde cursussessies gaan door in E-learning modus.
De praktijklessen worden allemaal geannuleerd en uitgesteld tot 2021, inclusief de stages voor
jongeren van de zeilschool.
Feestelijke en traditionele evenementen zoals de Grand Retour, de kanaalregatta, de
ledenregatta en de Sinterklaasdag worden geannuleerd. Tot onze enorme spijt moeten we het
kinderfeest dit jaar afzeggen. We zullen overwegen om met Pasen een groot kinderevenement
te organiseren.
Wat de oudejaarsavond betreft kunnen we nog tot eind november wachten alvorens een
beslissing te nemen. Die zal van de situatie afhangen.
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Ter herinnering, 6 gouden regels tegen corona :
1.Respecteer de hygiëneregels
2.Doe je activiteiten liefst buiten
3.Denk aan kwetsbare mensen
4.Hou afstand (1,5m)
5.Beperk je nauwe contacten
6.Volg de regels voor bijeenkomsten


Herinvoering van de verplichting om een mondmasker (dat neus en mond bedekt) te
dragen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dus op alle
BRYC- faciliteiten;



Nauwe contacten: beperkt tot 1 contact per maand. Een nauw contact is een contact
met een persoon op minder dan 1m50 afstand zonder masker;



Privésamenkomsten zoals familie- of vriendenreünies worden beperkt tot maximaal 4
dezelfde personen per 2 weken (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen).

Zoals onze Premier ons eraan heeft herinnerd, is het de individuele verantwoordelijkheid van
ons allen om de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus strikt en
volhardend te respecteren.
Wij hopen te kunnen rekenen op uw begrip en uw goede samenwerking, wij blijven ter uw
beschikking en brengen u onze oprechte groeten over.
Wees voorzichtig en zorg goed voor jezelf en je geliefden.

Yves Rammer
Vice-Commodore

Michel Clouwaert
Commodore
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