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Betreft: Fasen van openstelling De Schiedamse Zwemvereniging De Watervrienden 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 6 mei jl. kondigde het Kabinet stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan, mits het 
aantal besmettingen laag blijft. Het zijn kleine, maar daarom niet minder belangrijke stappen vooruit. 
Ook als zwemvereniging krijgen we wat meer bewegingsvrijheid. Samenwerkende partijen in de 
zwembranche hebben, op basis van de versoepeling een protocol Verantwoord zwemmen opgesteld 
dat ook wij gebruiken om fysieke zwemactiviteiten weer geleidelijk op te starten in combinatie met 
de maatregelen die Optisport Zwembad Groenoord heeft gesteld in haar eigen protocol. Deze 
protocollen zorgen ervoor dat geleidelijk iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan 
zwemmen. In het belang van de volksgezondheid van onze leden, het zwembadpersoneel en 
bezoekers zullen wij dan ook deze maatregelen uitvoeren en handhaven. 
 
Nu is het tijd om vooruit te kijken. Vooruitlopend op de versoepeling heeft de Technische Commissie 
in samenspraak met het Bestuur de gevolgen van de anderhalvemeter-norm in kaart gebracht. Met 
deze brief willen wij meer duidelijkheid geven over wat (gedeeltelijke) opening van onze vereniging 
voor onze leden betekent.  
 
Een paar zaken weten we al zeker. Na de zomervakantie willen wij alle zwemlessen weer gaan 
voortzetten, onder voorbehoud van eventuele gewijzigde maatregelen. Voor de exacte startdata 
verwijzen wij u naar onze website. Daarnaast hebben wij het voornemen om te kijken of we begin 
juni onze zwemlessen gefaseerd kunnen laten starten voor de diploma’s A, B en C. De vereniging zal 
telefonisch contact opnemen met zwemleden binnen de diploma’s A, B en C omtrent de startdatum 
en aanvangstijd.  Voor de diploma’s A, B en C zal het diplomazwemmen plaatsvinden op zondag 12 
juli a.s. 
 
Voor de zwemleden van de groepen 1 t/m 4 en de hogere diploma’s (alle diploma’s hoger dan C 
diploma) betekent dit dat er geen zwemmen is tot na de zomervakantie. 
 
Daar onze vaste kosten doorlopen, denk hierbij aan de huur van het zwembad en lopende 
verzekeringen, staan we als vereniging dit jaar er financieel slecht voor. Samen met de gemeente 
Schiedam zijn wij bezig voor een tegemoetkoming in deze kosten. 
 
Voor de leden van de diploma’s A, B en C, die vóór de zomervakantie komen zwemmen, zullen wij de 
lessen die er gezwommen worden in rekening brengen middels een betalingsverzoek, op een nog 
nader te bepalen tijdstip.   
 
Voor de betaling van het derde kwartaal wordt er op 1 juli a.s. een incasso (betalingsverzoek) gestuurd 
naar alle leden. Daar wij in dit kwartaal (juli t/m september) maar één maand kunnen zwemmen, 
hebben wij als Bestuur besloten om eenmalig de helft van dit kwartaal in rekening te brengen. Vanaf 
het vierde kwartaal (oktober t/m december) zal weer het gebruikelijke bedrag gehanteerd worden.   
 
Wij zijn er positief over dat we op korte termijn de eerste stappen weer kunnen zetten en hopen 
eenieder in goede gezondheid weer te mogen ontvangen. Verdere communicatie verloopt via onze 
website (www.schiedamsewatervrienden.nl). Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken 
via ons secretariaat (info@schiedamsewatervrienden.nl) 
 
Hartelijke groet, het Bestuur 
De Schiedamse Zwemvereniging De Watervrienden 
Bovengenoemd besluit is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het kabinetsbeleid in combinatie 
met maatregelen binnen de zwembranche.  
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