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nieuwsbrief 

Met deze nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van het 

reilen en zeilen en zeker de do en dont’s op onze haven in deze on-

waarschijnlijke bijzonderdere omstandigheden. 

 

Hou de website en uw mailbox in de gaten voor eventuele verande-

ring, of versoepelingen van het kabinet die van belang kunnen zijn 

voor de haven 

 

 
Voor onze buitenlandse leden 

           Wij missen jullie!! 

https://www.jachthavenoranjeplaat.nl/
http://www.lionsails.nl/


Beste leden, 

 

Wij waren vanavond nog even op de haven, het was er zeer zeer stil hoewel het mooi weer 
was. Normaal is er ook op doordeweekse dagen altijd wel iemand op de haven te vinden 
maar het was er spookachtig stil. 

Tegen 19:00 gingen we weg omdat we de persconferentie van minister-president Rutte wil-
den zien. Onze verwachting is dat er meer duidelijkheid komt over de versoepeling van de 
maatregelen, iets wat ons de laatste maanden continue bezighoudt. Kan het sanitair weer 
open, kunnen we weer naar buitenlandse havens, moeten we weer een bekendmaking aan 
de leden sturen? 

 

Er komt dus een versoepeling van de regels en de terrassen mogen 1 juni weer open en het 
sanitair kan vanaf 1 juli weer open maar…… 

We hebben de laatste tijd redelijk veel gepuzzeld hoe we anticiperen en interpreteren. De 
zorg voor onze gezondheid staat voorop. Het clubgebouw kan dus niet open voor 1 juli. Ten-
zij er andere regelgeving komt. 

 

Gelukkig zijn er ons geen ernstige corona gevallen onder de CJO en WSVA leden bekend, dat 
is geruststellend. Ondanks de situatie blijven we plannen maken voor als de haven weer re-
delijk normaal kan functioneren. We hebben de mogelijkheid aangevraagd om passanten in 
onze haven toe te laten maar nog geen bevestiging ontvangen. We moeten nadenken over 
de corona maatregelen in het sanitair, twee man tegelijkertijd gebruik maken van de urinoirs 
kan niet, daar zit geen 1,5 meter tussen. Daarnaast moeten we in het clubgebouw ook na-
denken over de maatregelen, moet er een looproute komen en hoe gaan we daar om met de 
1,5 meter afstand, iedereen een reddingsboei om? 

 

De situatie heeft ook zijn beslag op bestuurlijke zaken. Zoals in de bekendmaking aangege-
ven kunnen we in het voorjaar geen ALV houden. We gaan wel de documenten op het afge-
sloten deel van de website zetten en kunnen de stukken doorsturen aan de leden maar er 
kunnen geen besluiten worden genomen. Hierover volgt nog nadere berichtgeving. 

 

We zijn ook op zoek naar een nieuwe penningmeester, we hebben mogelijk één kandidaat 
maar hij heeft nog geen besluit genomen. Tom zal rond de geplande datum van de voorjaars 
ALV na drie jaar afscheid nemen als penningmeester van de CJO. Hij heeft veel werk verzet 
en is druk bezig om zijn taak netjes over te dragen aan de nieuwe penningmeester. Nog-
maals een verzoek om u op te geven als kandidaat voor het penningmeesterschap, de func-
tie is nog niet ingevuld.  

Ik wens jullie toch vaarplezier toe daar waar het volgens de regels mogelijk is, blijf gezond en 
alert, 

 

Wim Goedhart 



Clubgebouw en evenementen 
De CJO en de WSVA bereiden zich voor op mogelijke verdere aanpassing van de maatregelen. In het 
geval het clubgebouw en de sanitaire voorzieningen weer open mogen nemen we maatregelen en leg-
gen we afspraken in protocollen vast. Tot die tijd blijft het havenkantoor dicht, net als het clubgebouw 
en de sanitaire voorzieningen op de haven. 
  
Algemene Ledenvergadering 
De besturen van de CJO en WSVA hebben overlegd over het al of niet doorgaan van de voorjaars ALV. 
Na overleg met de adviescommissie is het volgende besluit genomen. 
Ondanks dat de ALV volgens de statuten van de CJO binnen zes maanden na afloop van het vereni-
gingsjaar bijeen moet roepen, is het bestuur van mening dat door de huidige regelgeving het niet moge-
lijk is om dit jaar de voorjaars ALV bijeen te roepen. Wel zullen we de jaarrekening overleggen door de-
ze beschikbaar te stellen op het afgesloten deel van de WEBsite. Hiermee voldoen wij binnen de moge-
lijkheden die we hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten. De jaarrekening van de 
CJO wordt opgeleverd door onze externe accountant, door het CJO bestuur besproken en beoordeeld 
door de kascommissie. De jaarrekening van de WSVA wordt ook door het WSVA bestuur besproken en 
beoordeeld door de kascommissie en op het afgesloten deel van de WEBsite beschikbaar gesteld. Hier 
komt nog communicatie over en nogmaals de instructie om in te kunnen loggen op de WEBsite van de 
jachthaven. 
  
Formele besluiten kunnen nu niet worden genomen en schuiven door naar de najaars ALV, ook de 
goedkeuring van de jaarrekening door de leden. 
De landelijk regelgeving vanwege het corona virus wordt als overmacht gezien, hier wordt in de statu-
ten niet voorzien. Binnen al onze mogelijkheden voldoen we hiermee aan de statutaire verplichtingen. 
In het geval we de najaars ALV ook niet fysiek bijeen kunnen roepen, zullen we tijdig onderzoeken hoe 
we tot rechtsgeldige besluiten kunnen komen. We rekenen op uw begrip. 
  
Het is door omstandigheden nu eenmaal niet anders en moeten we er het beste van zien te maken. Het 
goede nieuws van deze week is dat we onder voorwaarden weer gebruik van onze boten kunnen maken 
en toch die rust en ontspanning op kunnen zoeken die we allemaal nodig hebben. 
  
Met deze bekendmaking trachten wij jullie als leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden en ons 
binnen de bijzondere omstandigheden aan de regels te houden. 
Wij verwachten dat ook van jullie. Let op elkaar, blijf gezond en alert. 

Beste Leden 
 
Het zijn en blijven bijzondere tijden met bijzondere maatregelen. We hopen dat het goed met jullie 
gaat en dat jullie gezond zijn. 
Gelukkig zijn we in staat geweest om alle boten zoveel mogelijk te water te laten, een tiental boten 
staan nog op de kant. Alle betrokkenen worden bedankt voor de inspanning hiervoor. 
  
Er zijn weer ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rond het Corona Virus. De Veiligheidsre-
gio Zeeland heeft een aantal versoepelingen gecommuniceerd die voor Zeeland gelden. De regels 
zijn met name bedoeld voor de “rustzoekers”, het landelijk advies blijft om zoveel mogelijk thuis te 
blijven. Onder voorwaarden is het dus weer mogelijk om op de boot te recreëren. 
  
Je kunt de regels vinden onder Zeeuwse maatregelen coronavirus en hou ook de site van de RIVM 
in de gaten voor de landelijke regels. 

Daarnaast is aangeven wat er geldt voor jachten, zie onderstaande tabel. Let wel dat naast deze 
specifieke regels rond het coronavirus de havenregels nog altijd gelden. 

 Kopie van de mail van 01-05-2020 aan alle leden 

Namens de CJO en WSVA, 
Wim Goedhart en Ron Nagtegaal 
  
Voorzitters Coöperatieve Jachthaven Oranjeplaat en de Watersportvereniging Arnemuiden 

https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus


Aangepaste Openingstijden Havenkantoor 

Attentie: In verband met de Corona crisis is het havenkantoor gesloten. Op donderdagen 
heeft de havenmeester zijn wekelijkse vrije dag. Er zal geen vervangend havenmeester op 
het havenkantoor zijn voor het aannemen van de telefoon. Indien u op donderdagen con-
tact zoekt verzoeken wij u dit per e-mail te doen. 

Maand Weekdagen Tijden 

   

mei maandag t/m vrijdag 

zaterdag  

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

09.00 – 12.00  

13.00 – 17.00 

juni maandag t/m zondag 08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

juli en augustus maandag 

dinsdag 

woensdag t/m zondag 

08.00 – 21.00 

08.00 – 18.00 

08.00 – 21.00 

september maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00  

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

oktober maandag t/m vrijdag 

zaterdag 

zondag 

08.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 
gesloten 

09.00 – 12.00 en 13.00 – 
17.00 

november maandag t/m vrijdag  

zaterdag en zondag 

09.00 – 12.00 

gesloten 

december maandag t/m vrijdag 

zaterdag en zondag 

10.00 – 12.00 

gesloten 

https://www.gideonse.nl/


De vloeren in de toilet en douche ruimten zijn voorzien van een nieuwe anti slib coating, de be-

staande vloer was erg aangetast en vertoonde  scheurvorming, waardoor het reinigen niet meer 

op een verantwoorde manier  kon worden uitgevoerd.  

 

https://www.josboone.nl/
http://www.jandenooiervof.nl/
http://www.haarstudiojose.com/
https://flipperwatersport.nl/


 Beste  jeugd  

hallo jongens en meisjes 

Inschrijven voor het 

jeugd  zeilen kan tot en met                                                                                                 

20 Mei aanstaande  

op de  

         Website  van  

jachthaven 

Oranjeplaat 

 



 

De jeugdcommissie heeft daarom jammer genoeg dus besloten om de zwembadles van 17 mei aanstaande 
af te lasten. maar we hebben verder niet stil gezeten, hoor, onze voorbereidingen zijn (zover mogelijk) ge-
woon doorgegaan.. 

Martin en André hebben 2 optimisten aangepakt. Die 2 scheepjes moeten enkel nog hun naam erop geplakt 
krijgen en dan zijn ze klaar om het water weer op te gaan. 

Tom heeft de nieuwe zeilen gehesen op de masten van 3 optimisten, welke de slechtste zeilen hadden. Tho-
mas en Danique hebben een instagram account  #WSVArnemuiden voor het jeugdzeilen aangemaakt, maar 
dat hadden jullie wellicht al op de website of op instagram reeds gezien, enz enz.  Kortom de jeugdcommis-
sie zit niet helemaal stil. 

 

Nu gaat Nederland voorzichtig aan weer opstarten, school gaat beginnen vanaf 11 mei, net als teamsport 
onder de 12jaar. Wellicht mag er vanaf 20 mei aanstaande nog meer open en starten van de regering en het 
RIVM, maar zoals de regels er nu voor staan mogen we nog helemaal niets en kunnen nu dus ook nog niet 
zeggen of we 5 juni kunnen gaan zeilen volgens de planning. 

 

We lopen tegen een aantal dingen aan :  het wegbrengen en ophalen van de zeilers & de hoeveelheid ou-
ders dan rond het clubhuis, geen WC’s open, de begeleiding moet wel met 2 man in een rubberboot zijn, 
want in geval van een calamiteit moet je wel kunnen handelen, 1,5 mrt afstand kan je dan niet aanhouden. 
Net als in een optimist of Oranjeplater met een oudere zeiler 12+ of instructeur en de andere zeilers. 

 

De jeugdcommissie kijkt dus enorm uit naar de toespraak van de minister president op 20 mei en hoopt er 
het beste op. 

Tegen die tijd kijken we of we 5 juni kunnen starten met zeilen of dat het wellicht een ingekort programma 
gaat worden na de zomer. 

Houd het gezond en hopelijk tot 5 juni… 

Groetjes namens de jeugdcommissie 

 

Michiel van  Ravesteijn 

 

Beste allemaal, we zijn nu al een aantal weken 
onder invloed van de Corona maatregelen. De 
lessen van school doe je thuis op de laptop en in 
je schrift, sporten mocht ook niet meer samen, 
net als op bezoek gaan bij opa en oma, en als je 
naar buiten gaat moet . Onze Watersport vereni-
ging valt ook onder de sport en zodoende is alles 
afgesloten op de haven je anderhalve meter af-
stand houden. Het Clubhuis is dicht net als de 
WC’s, wedstrijden en openingstochten zijn afge-
last tot nader order. 

                 Jeugdzeilen 2020 

Corona in aanvaring met het jeugdzeilen?? 



Een keertje bardienst draaien?? 

Geef u op in het clubhuis of op de website 

        Nu ook in het clubhuis 

http://www.inenout.nl/
http://www.dejongsails.nl/


Het Vlot voor de Jeugd is al in gebruik genomen 

Wist u dat? 

De muziek installatie in het clubhuis is compleet vernieuwd 

https://flipperwatersport.nl/


https://www.gideonse.nl/
http://www.vandersneppen.nl/
http://www.zuidschor.com/




https://www.faebook.com/restaurantoranjeplaat  

Welkom bij 

ons restaurant 

Restaurant Oranjeplaat ligt op een schitterende locatie aan het Veerse Meer met uitzicht op de jachthaven 

van Arnemuiden. Het restaurant heeft binnen een kleine 70 zitplaatsen en het zonnige terras heeft 80 zit-

plaatsen. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Frits en Simone Heinen en wij hebben op 1 april 2020 het restaurant overgenomen van Oscar en 

Ilse Geleijnse. 

Frits zijn passie is koken en werkt al jaren in de horeca als kok. Hij staat voor u klaar in de keuken. Simone 

is altijd bezig om het mensen naar hun zin te maken en staat als gastvrouw voor u klaar. 

We willen graag dat iedereen zich welkom voelt in ons restaurant. De menukaart biedt daarom voor ieder 

wat wils. 

Heeft u zin om te lunchen of om uitgebreid te dineren met een heerlijk wijntje erbij? Dan bent u bij ons 

aan het goede adres. 

Of wilt u liever een kopje koffie met een gebakje of lekker op het zonnige terras genieten van een drankje 

en een hapje? Dat is allemaal mogelijk. Daarnaast is het restaurant ook een uitstekende locatie voor feest-

jes en borrels. 

Aan onze mindervalide gasten is ook gedacht. Het restaurant heeft nauwelijks drempels, de indeling is 

ruim opgezet en we beschikken over een mindervalide toilet. 

Op de website kunt u de sfeer van ons restaurant al een beetje proeven. Maar om de sfeer echt te bele-

ven, kunt u het beste een bezoekje aan ons restaurant brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Frits en Simone Heinen 

Mei en Juni 
Hopelijk mogen we in mei starten met ons 

nieuwe avontuur en mag ons restaurant 
eindelijk open. In mei en juni zijn we open 
van dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 

In juli en augustus zijn we iedere dag open 
vanaf 10:30 uur. 

http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
http://www.restaurantoranjeplaat.nl/
https://www.facebook.com/restaurantoranjeplaat


Beste leden, 

 

Het CJO-bestuur is op zoek naar een penningmeester. Tom Werf heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor de functie 
en zal per half mei niet meer beschikbaar zijn om de taken van penningmeester uit te voeren. 

 

Wij vragen alle CJO leden om te overwegen om deze functie uit te voeren. Het is een mooie gelegenheid om de haven goed 
te leren kennen, het CJO-bestuur is een leuke club mensen die met veel passie de werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn 
om de haven draaiende te houden. Alle vrijwilligers dragen bij aan de doelstelling waar we voor staan, een mooie haven 
met veel sfeer met lage liggelden. 

 

Heb je je altijd al eens in willen zetten voor de haven en vind je dat je ook een keer wat terug wilt doen voor onze unieke 
haven en wat terug wilt doen, dan is dit je kans! 

 

Als je interesse hebt en nog vragen hebt of als je iemand kent die mogelijk interesse heeft, schroom niet om contact op te 
nemen. Dat kan direct met mij maar ook met andere bestuursleden. 

 

Schroom niet maar bel!!! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het CJO bestuur, 

Wim Goedhart 

http://www.zuidschor.com/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/boot-huren-zeeland/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/watersport/
https://www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl/


10-05-2019 CJO heer Baas   19-04-2019 WSVA heer Nijkamp  

07-07-2019 WSVA heer Balemans  08-07-2019 CJO heer Oreel  

16-08-2019 WSVA heer Barten  31-08-2019 WSVA heer Poortvliet  

11-05-2019 CJO heer Beezemer  28-09-2019 WSVA heer Poot   

14-05-2019 CJO heer Bierings  28-09-2019 WSVA heer Poot   

01-01-2019 CJO heer Blatter  26-07-2019 WSVA heer Scherbeijn  

04-09-2019 CJO heer Bosschaart  12-11-2019 CJO heer Schonis  

05-03-2019 CJO heer Cornelisse  08-02-2019 CJO heer Schrikenberg  

20-06-2019 CJO heer Cusse  20-10-2019 CJO heer Schroevers  

04-07-2019 Jeugdlid heer De Groot  20-01-2020 WSVA heer Snoep  

20-09-2019 WSVA heer De Joode  22-04-2019 CJO 
heer 
Stroij   

16-04-2020 WSVA heer De Langen  03-09-2019 WSVA heer Ter Burg  

18-08-2019 WSVA heer De Poorter  04-05-2019 CJO 
heer 
Thiel   

01-02-2019 CJO heer De Rycke  17-08-2019 WSVA heer Van Belzen  

04-05-2020 Jeugdlid heer De Vries  03-01-2019 CJO heer Van Cleef  

27-02-2019 WSVA heer De Wever  03-07-2019 CJO heer Van de Have  

26-05-2019 Jeugdlid heer Donselaar  02-01-2020 CJO heer Van de Ketterij  

24-08-2019 WSVA heer Dronkers  26-05-2019 Jeugdlid heer Van de Wijnckel 

22-09-2019 WSVA heer Fokke  17-04-2020 WSVA heer Van den Boomgaard 

06-08-2019 CJO heer Goossens  02-01-2019 WSVA heer Van den Hummel 

26-05-2019 Jeugdlid heer Groeneveld  10-03-2019 WSVA heer Van den Ouden  

17-07-2019 WSVA heer Hamelink  12-08-2019 CJO heer Van der Hoek  

08-10-2019 WSVA heer Hofstra  05-03-2020 WSVA heer Van der Kamp  

13-08-2019 WSVA heer Hurkmans  30-06-2019 CJO heer Van Moere  

12-08-2019 WSVA heer Kloet   08-09-2019 WSVA heer Van Mourik  

12-07-2019 CJO heer Knol   14-06-2019 WSVA heer Van Waes  

05-09-2019 WSVA heer Korshuize  11-07-2019 CJO heer Verhoeve  

02-09-2019 WSVA heer Koster  29-04-2020 WSVA heer Verstraate  

17-03-2020 WSVA heer Krijger  15-03-2019 WSVA heer Vlaander  

20-02-2020 WSVA heer Kruyssen  03-08-2019 CJO heer Waltmans  

30-09-2019 CJO heer Luijcks  19-08-2019 CJO heer Wijnja  

06-03-2020 WSVA heer Meissner  04-09-2019 CJO mevrouw Dekker  

04-04-2020 WSVA heer Mol   04-05-2020 WSVA mevrouw Nijssen - de Kam 

27-07-2019 CJO heer Muskee  27-10-2019 WSVA mevrouw Noncle-Wegsteen 

01-04-2019 WSVA heer Nelissen  22-08-2019 Jeugdlid mevrouw Van de Wijnckel 

05-03-2019 WSVA heer Nieboer       

Namens de beide besturen welkom op de haven 



Tot Slot 

Wat de besluiten van het kabinet van afgelopen woensdag voor ons als de WSVA  

inhouden hebben wij het nog niet helemaal duidelijk voor ogen, of het clubhuis nu open mag 

per i juni of pas per 1 juli, of we wel de toiletten en niet de douches open mogen doen voor de 

bezoekers van het clubhuis, wij weten het nog niet en zijn naarstig op zoek naar antwoorden. 

Het bestuur gaat in ieder geval aankomende week vergaderen om een protocol op te stellen 

voor als we de deuren weer zij het beperkt open mogen doen. 

Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden middels een nieuwsbrief, website of via de 

mail 

Namens het bestuur van de WSVA  

Ron 

https://www.bouwgroep-peters.nl/
https://bouwburodevisser2.webnode.com/
http://www.haarstudiojose.com/

