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Beste leden, 
 
 
Het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen hebben een enorme impact op ons aller leven en ook 
op onze vereniging. De overheid heeft bepaald dat alle zwembaden in ieder geval tot 6 april 2020 
gesloten zijn en daarom kunnen wij onze zwemactiviteiten niet door laten gaan. 
Hoewel de overheid nog geen beslissing heeft genomen voor de periode hierna, gaan wij er van uit 
dat deze maatregel zeker tot 1 juni wordt uitgebreid. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat bij u vragen zijn ontstaan over het al dan niet betalen van de 
contributie. 
Het bestuur heeft in de afgelopen periode druk overleg gepleegd met onder andere Sportfondsen, de 
beheerder van het zwembad. Vooralsnog geven zij te kennen dat wij als vereniging de huur moeten 
blijven betalen aangezien dit voor hen ook een situatie van overmacht is. Zij zijn samen met andere 
zwemaanbieders in gesprek met de overheid en gemeenten over de gevolgen en een mogelijke 
compensatieregeling. Hierover zijn nog geen concrete resultaten te melden. 
 
Om als vereniging aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, hebben wij de contributie hard nodig. 
Wij doen dan ook een beroep op uw loyaliteit om te zorgen dat de vereniging, die we samen de 
afgelopen 47 jaar hebben opgebouwd, kan blijven bestaan en vragen uw begrip voor het feit dat we 
de contributie toch blijven incasseren. 
 
Mocht u hier problemen mee hebben, dan verzoeken wij u namens de penningmeester niet de 
incasso te storneren, maar ruim vóór 20 april dit te laten weten via ons emailadres 
info@watervriendendidam.nl . Anders brengt dit namelijk extra kosten en werkzaamheden voor 
onze vereniging met zich mee.  
 
Komt er vanuit Sportfondsen, de gemeente of een andere partij een compensatie, dan zullen wij 
zorgen dat deze compensatie zo snel mogelijk bij u terecht komt. 
 
Wij hopen op uw begrip en loyaliteit in deze moeilijke tijd en hopen elkaar gezond terug te zien 
wanneer de zwemactiviteiten weer door kunnen gaan. 
 
Wanneer de situatie verandert zullen wij dit kenbaar maken via onze website www.watervriendendidam.nl. 
 
Wilt u dat wij u digitaal op de hoogte blijven houden? Dan kunt u ook een email sturen naar 
info@watervriendendidam.nl met in betreft “Nieuwsbrief” en in de mail uw naam vermelden. 
 
 
Het bestuur 
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