Magic Marine Boterletter 2021

Official Communication
As of 20 NOV 2021 At 11:13

Item: 2

Summary:
Summary in local language:

De Boterletter gaat 27/28 november door! ….. Maar met maatregelen.
Het is heel bijzonder dat we zo gereserveerd moeten zijn bij het doorgaan van onze jaarlijkse
Boterletter! We zijn dolgelukkig dat we na een jaar van afwezigheid weer een Boterletter kunnen door
laten gaan. Maar we realiseren ons ook dat er Corona is, een erg vervelende ziekte die we heel
serieus nemen.
We zijn nog bezig met de gemeente om de vergunning te krijgen. Samen met de gemeente hebben we
het vertrouwen om te zeggen dat het doorgaat.
We hebben een aantal maatregelen moeten nemen, zie de aparte mededeling (notice) ‘Corona
beleid’. We hebben hierbij de hulp van iedereen nodig.
Binnen de mogelijkheden van Corona is de horeca voor iedereen open, zitplaatsen zijn hier verplicht.
Om op Boterletter terrein van de RZV en de KR&ZV de Maas te kunnen komen moeten personen van
18 jaar of ouder eenmalig een geldige Corona QR tonen. Na de controle wordt een bandje omgedaan.
We kunnen ook vragen naar een identiteitsbewijs om bijvoorbeeld de leeftijd te kunnen controleren.
Zonder groene QR app kun je niet bij de kleedkamer en de WCs op het Boterletter terrein komen,
maar je kunt wel bij de helling naast de RZV. Het blijft dus mogelijk om deel te nemen als sporter in de
buitenlucht.
Toeschouwers zijn helaas niet welkom in de haven. Kom je om de wedstrijd te bekijken, dat kan heel
goed tijdens een wandeling om de Kralingse Plas. Verder is er in Rotterdam veel te doen.
Deze mededeling en het Corona beleid staan gepubliceerd op het digitale noticeboard op
Manage2Sail. Hier is tevens de Boterletterbon te vinden, welke recht geeft op 5% korting bij James
Watersport. Bij het ophalen van de boterletters wordt met een namenlijst gewerkt.
Graag tot de 27e en de 28e,
Het Boterletter comité,
Jan Geert Boeve
Lilian Broekman
Jorinde van Dijk
Sean de Goederen
Léon van Woerkens
Marcol de Klerk
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