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Didam, 26 mei 2020
Beste leden,
Het is u wellicht niet ontgaan dat zwembad De Hoevert sinds enkele dagen weer opgestart is. We
zullen vanaf 2 juni onze zwemactiviteiten op een aangepaste wijze ook weer opstarten. Hierbij
houden we ons aan de richtlijnen die door de verschillende instanties opgelegd zijn en hebben
specifiek voor onze zwemuren aanvullende richtlijnen opgesteld. Indien de situatie het toestaat om
de richtlijnen aan te passen en/of te versoepelen, zullen we dit uitvoeren en aan u communiceren.
Tijdens het zwem uur zal gedurende een half uur gezwommen worden. Na dit halve uur zal iedereen
verzocht worden om zich snel om te kleden en het zwembad te verlaten. U wordt gevraagd zich thuis
te douchen. Bij aankomst heeft u de badkleding al aan onder de gewone kleding. Bij binnenkomst
desinfecteert u uw handen. U kleedt zich om op de aangeduide plaats. De kleding stopt u in een tas
en neemt u mee naar een stoel in de zwemzaal, dit vanwege de noodzakelijke scheiding van
kleedruimtes. Leden houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kaderleden.
Alle leden die op de basisschool zitten, worden verzocht om dinsdag om 18 uur te komen zwemmen.
Voor deze groep kinderen gelden geen beperkingen, vandaar dat we deze groep samenvoegen
binnen 1 lesuur. De nadruk voor dit lesuur is dat men lekker in beweging is. Prioriteit is dan ook
beweging en plezier, waarbij minder nadruk zal liggen op het daadwerkelijk verbeteren van
zwemslagen. Deze leden wordt gevraagd zoveel mogelijk zelfstandig het zwembad te betreden en
zich zelfstandig om te kleden. Indien dit niet mogelijk is, mag maximaal één begeleider meekomen
(ook geen broertjes/zusjes).
Alle leden vanaf het voortgezet onderwijs en volwassenen, worden ingedeeld in een specifiek lesuur.
Bij de indeling hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met uw oude zwemtijd, maar in een
aantal gevallen hebben we hiervan af moeten wijken. We hopen hiervoor op uw begrip. Mocht dit
tijdstip u absoluut niet schikken, dan kunt u hiervoor contact opnemen via ons emailadres. We
zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.
U bent ingedeeld op:
Mocht u niet komen zwemmen voor de zomervakantie, wilt u dit dan via ons emailadres laten
weten? Wij kunnen dan eventueel aan wensen van andere leden voldoen op dat tijdstip.
In eerste instantie zal in deze uren alleen de activiteit banen zwemmen mogelijk zijn. Hiervoor wordt
het bad in enkele groepen verdeeld, waarbij de zwemmers ingedeeld worden op zwemsnelheid. U
zwemt in een vierkant patroon waarbij inhalen niet toegestaan is.
Onze vrijwilligers zullen u op de zwemavonden verder begeleiden en nader informeren over de
richtlijnen. Nadere informatie staat ook beschreven in ons protocol dat u op onze website kunt
nalezen.
In de vorige brief hebben we u geïnformeerd over onze financiële situatie. We zijn op verschillende
manieren bezig om compensatie te verkrijgen. Indien deze beschikbaar komt, zullen wij zorgen dat
deze compensatie zo snel mogelijk bij u terecht komt.
Tenslotte beseffen we dat onze geliefde sport de komende tijd iets anders verloopt dan dat u en wij
gewend zijn. Wij hopen op uw begrip als zaken de komende tijd iets minder soepel verlopen.
Wanneer de situatie verandert zullen wij dit kenbaar maken via onze website
www.watervriendendidam.nl. Hier vindt u ook de richtlijnen voor een bezoek aan De Hoevert. Wilt u
dat wij u digitaal op de hoogte blijven houden? Dan kunt u ook een email sturen naar
info@watervriendendidam.nl met als onderwerp “Nieuwsbrief” en in de mail uw naam vermelden.
Het bestuur

