Hoe gaat het nu?
Onze meiweek kon vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen helaas niet door gaan. Wij
hebben contact gehad met de cursisten en ouders van de meiweek en besloten deze week te
verplaatsen naar de herfstweek 2020 of de meiweek 2021. Ook kon, door het coronavirus onze
opleidingsweek voor nieuwe staf fysiek niet doorgaan. Door creatieve oplossingen kon de
opleidingsweek toch door gaan in een andere vorm, namelijk digitaal. De kennismaking en de meeste
theorielessen hebben digitaal plaatsgevonden, waarbij zowel de kandidaten als coaches online
waren. De verdere opleiding vindt plaats in juni.
In deze weekenden ligt de volledige focus op het op niveau brengen van de eigenvaardigheid en
sociale vaardigheden van de kandidaten. Doordat wij onze theorielessen hebben opgenomen, is het
mogelijk voor zowel onze huidige stafleden als onze aankomende stafleden dit terug te kijken. Wij zijn
ontzettend trots op de inzet en creativiteit van onze staf en hebben zin om iedereen fysiek te kunnen
ontvangen op de zeilschool.
Inmiddels hebben ook de eerste privélessen weer plaatsgevonden. Er wordt hard gewerkt in én om
de zeilschool om ervoor te zorgen dat alles er tiptop uitziet wanneer wij jullie weer mogen
ontvangen.

Zeilschool
Vanaf 1 juni mogen kinderen van 8 t/m 18 buitensporten onder begeleiding zonder de 1,5M afstand
in acht te nemen. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar.
Wij hopen een deze dagen te horen of onze zeil- en surfkampen vanaf 5 juli door mogen gaan, mits
wij ons aan de maatregelen en protocollen houden en het maximum van 100 personen waarborgen.
Dit betekent dat er kleinere weken plaatsvinden dan dat jullie van ons gewend zijn. Het is nog even
onzeker of onze kampen intern door kunnen gaan. Wanneer dit volgens de coronamaatregelen niet
kan, zullen wij, waar mogelijk de weken om zetten naar externe weken. Wij houden de verdere
ontwikkelingen op het gebied van maatregelen nauwkeurig in de gaten en zullen zo stapje voor stapje
invulling geven aan ons seizoen. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om veilige, leuke en
verantwoorde weken neer te zetten.
Op dit moment is het alleen nog mogelijk om in te schrijven voor week 2,4,7 en 8.

Groepsaccommodatie
Vanaf 1 juni mogen meerdere huishoudens in een accommodatie verblijven, mits elk huishouden
de beschikking heeft over eigen toegewezen sanitair en slaapvertrek. De leden van de
afzonderlijke huishoudens moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Wij hopen
de verhuur van onze accommodatie weer op te starten vanaf september.

Bootverhuur
Het is mogelijk om een polyvalk, windsurf set, SUP en kano te huren onder strikte voorwaarden.
 Verhuur is mogelijk voor gezinnen of huisgenoten
 Betalingen kunnen alleen contactloos of per pin plaats vinden.
 Bij aankomst mag 1 persoon zich melden bij de receptie van de zeilschool, de overige
personen mogen alvast verzamelen bij de picknicktafel bij de boten.
 Voor het aan boord gaan verzoeken wij u de handen te desinfecteren.
 Wij verzoeken u 1,5m afstand te houden van onze staf en eventuele gasten op ons terrein.
 Wij vragen om begrip en geduld wanneer jij/jullie even moet wachten
 Boten, supps, surfsets of kanoes kunnen vooraf gereserveerd worden (alleen mogelijk bij
huur voor een volledige dag)

Privéles
Het is mogelijk om een privéles te krijgen onder strikte voorwaarden.
 Privéles is alleen mogelijk wanneer er vooraf gereserveerd wordt (minimaal 1 week voor tijd),
dit kan via info@delauwer.nl of 06-34048115
 Bij aankomst mag 1 persoon zich melden bij de receptie van de zeilschool, de overige
personen wachten buiten
 Wij verzoeken u 1,5m afstand te houden van onze staf en andere gasten
 Een instructeur geeft les vanuit een motorboot (bijboot)
 Privéles is op dit moment alleen mogelijk wanneer u iets van zeil- of surfervaring heeft
 Je dient zelf voor een lunch te zorgen
 Kijkers zijn op het terrein niet toegestaan. Kom bij privéles alleen
 Handen dienen vooraf gedesinfecteerd te worden
 Na afloop van een priveles verzoeken wij jou/jullie de wetsuite op de aangewezen plek neer
te leggen zodat wij deze kunnen reinigen.

Bungalow verhuur
Het is mogelijk een bungalow te huren voor gezinnen of huisgenoten.
Betalingen kunnen alleen vooraf gedaan worden of contactloos plaats vinden.
Een bungalow reserveren kan via bungalows@delauwer.nl.
 Voor het inchecken kunt u zich melden bij bungalow nr. 10, net voorbij de zeilschool.
 Wij verzoeken u bungalow nr.10 niet te betreden en buiten te wachten
 Een bungalow huren is mogelijk voor gezinnen of huisgenoten.
 Betalingen kunnen alleen voor aankomst of contactloos plaats vinden.
Voucherregeling
Vanuit de branche (HISWA-RECRON) is er hard gewerkt aan een coulanceregeling, waarbij wij jullie als
consument een compensatie aan kunnen bieden wanneer de zeil- en/of surfweek niet kan door gaan.
Deze compensatie heeft de vorm van een voucher gekregen. Wanneer een geboekte zeil- en/of
surfweek niet door kan gaan, krijgt u een voucher die u op een later moment kunt inzetten. Hiervoor
geldt bij ons dat de voucher gedurende 1 kalenderjaar geldig is en dat u niet hoeft bij te betalen bij
mogelijke prijsverhogingen.

Annuleringsverzekering
Deze is specifiek bedoeld voor als de kinderen door persoonlijke omstandigheden zijn
verhinderd of de week niet kunnen afmaken. Hierbij kunt u denken aan onverhoopt ziek
worden of bijvoorbeeld een direct familielid wat net voor of tijdens de week komt te
overlijden.

Wij hopen u met deze brief duidelijkheid te hebben gegeven omtrent de situatie op de zeilschool.
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze update, neem contact met ons op via
info@delauwer.nl of bel of stuur een appje naar 06-34048115

