Beste ouder, verzorgers en kinderen,

maandag 18 mei 2020

We mogen weer beginnen!
In de afgelopen periode heeft de branche organisatie samen met deskundigen beoordeeld dat we
veilig kunnen gaan zwemmen, mits we ons aan diverse maatregelen houden. Zo is er een protocol
“Verantwoord zwemmen” en een “Protocol Veilig zwemmen in Corona tijd” opgesteld. Alle
afspraken of maatregelen die wij nemen komen voort uit deze documenten en dienen medewerkers
en gasten in acht te nemen. Alleen samen kunnen we zorgen dat we gezond kunnen gaan en blijven
zwemmen.
Vanaf maandag 25 mei 2020 gaan we weer van start met het baby peuter en kleuterzwemmen in
het doelgroepenbad. Aangezien we niet meer dan 10 ouders met kind in dit zwembad tegelijk
mogen laten zwemmen nemen de docenten mogelijk contact met u op voor een herindeling van
groepen. Daarnaast kan het zijn dat u gevraagd wordt per les een plaatsje te reserveren. De les duurt
zoals gebruikelijk een half uur, maar het kwartier uitzwemmen is helaas nog niet mogelijk. Ook zal
de KidsClub nog nadere orde nog gesloten zijn.
In het pand hebben we “éénrichtingsverkeer” aangebracht. U volgt bij binnenkomst de normale
route, maar verlaat het pand via onze personeelsingang. Aangezien we in onze kleedzalen te kleine
zijn om daar uit te kleden, zijn er omkleedtafels in de zwemzalen aangebracht.
Graag maken we de volgende afspraken met u;
 De veiligheid en gezondheid van onze gasten, kinderen én de medewerkers staat voorop.
 Een kind komt met maximaal 1 begeleider uit hetzelfde huishouden.
 Kom niet met het openbaar vervoer.
 Alle basis regels als, handenwassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten worden
nageleefd.
 De kinderen en ouders houden 1,5 m afstand van medewerkers en v.v. Uiteraard kunnen ouder en
kind uit één huishouden dicht bij elkaar zijn.
 Douchen is helaas niet toegestaan.
 Zorg dat u en uw kind thuis de zwemkleding al aan hebben onder de gewone kleding. Kinderen die
nog niet zindelijk zijn, zijn verplicht een goed aansluitende zwemluier te dragen. Verschoon deze
zwemluier direct zodra deze ontlasting bevat.
 Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen en scan uw ticket en loop via
kleedzaal 1, 2 of 3 naar de zwemzaal. Daar doen u en uw kind de boven kleding uit.
 Draag aub aangepast schoeisel, bijvoorbeeld slippers, zodat u en uw kind de vloer niet vervuilen.
 De kleding gaat in een tas en deze neemt u mee. De lockers mogen niet gebruikt worden.
 Na de les kleed u uw kind zo spoedig mogelijk aan in de zwemzaal en volgt u de route naar onze
Sporthal om u zelf aan te kleden.
 U verlaat ons pand via de personeelsingang. Op die manier hebben we een éénrichtingsverkeer.
Tot slot
We kunnen ons goed voorstellen dat sommige ouders en kinderen het nog erg spannend vinden.
Het is voor ons ook spannend om weer goed en veilig op te starten. We hebben er dan ook begrip
voor als u nog even niet komt. De incasso’s gaan tot nadere orde nog niet van start, u betaalt
voorlopig per les. Tot wanneer dit zo blijft is nog niet bekend, u zult begrijpen dat dit beleid wel een
keer eindig is.

Wij vragen uw begrip voor de afspraken en maatregelen die wij communiceren en gaan er vanuit dat
u zich daaraan kan conformeren. Mocht uit de praktijk blijken dat we afspraken moeten wijzigen,
dan zullen we dat doen en u opnieuw informeren. Alleen in goede samenwerking kunnen we de
kinderen weer laten zwemmen. De veiligheid en gezondheid staat voor iedereen voorop!
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar; sportiom@sportfondsen.nl. Uw
mail komt dan bij uw docent terecht voor beantwoording.
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en hoop u en uw kind weer snel te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Sportiom Sportfondsen

Caroline van Oorschot
Manager Sport

