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Beste bezoekers, 

Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 26 november 2021 zijn er nieuwe 

maatregelen aangekondigd, die ook van invloed zullen zijn op de activiteiten in Sportfondsen 

Groenendaal. 

Zo mogen wij nog maar tot 17:00 open zijn, waardoor er wijzigingen in de zwemlessen en 

sommige andere activiteiten zullen plaatsvinden. Alle wijzigingen gaan in vanaf maandag 29 

november 2021 en zullen voorlopig duren t/m zaterdag 18 december 2021. 

Het tonen van een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) voor alle activiteiten blijft van 

toepassing. Tevens is een mondkapje verplicht. Dus ook na het tonen / scannen van je geldige 

Corona toegangsbewijs. Ook wordt de 1,5 meter afstand weer van toepassing. 

Algemeen: 

• Iedereen vanaf 18 jaar wordt gecontroleerd op een geldig QR bewijs, herstelbewijs of 

negatief testbewijs. 

• In de gehele accommodatie wordt een mondkapje gedragen m.u.v. tijdens het sporten. 

• Dat betekent dus ook dat je na het scannen van de QR code het mondkapje blijft dragen.  

• We houden 1,5 m afstand tot elkaar. 

• Groenendaal is open van 07:00 – 17:00 uur. 

• Er is geen publiek. 

 

Banenzwemmen en Recreatief 

• Het banenzwemmen in de avonden vervalt. 

• Recreatief zwemmen op vrijdagavond vervalt. 

• Het banenzwemmen en recreatief zwemmen tot 17:00 blijft zoals het is. 

 

 Ouder kind 

• BPK, Jips oefenuur  en gezinszwemmen blijft zoals het is. 
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Zwemles 

Vanaf maandag 29 november 2021: 

• Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag worden 45 minuten lessen. 

o 15:30 – 16:30 > 15:30 – 16:15 

o 16:30 – 17:30 > 16:15 – 17:00 

o 17:30 – 18:30 > zie hieronder. 

• Maandag en donderdag 17:30 – 18:30 wordt onderverdeeld in diverse groepen. Je wordt 

hierover gebeld. Als je nog niet gebeld bent, dan gebeurd dit nog. 

• Woensdag lessen worden 45 minuten lessen. 

o Snorkelen 15:00 – 16:00 > 14:45 – 15:30 

o Vaardigheid 16:00 – 17:00 > 15:30 – 16:15 

o Vaardigheid 17:00 – 18:00 > 16:15 – 17:00 

• De turbo les van woensdag 14:30 – 18:00 wordt 14:00 – 17:00 

• De volwassen zwemles vervalt.  

• De rest van de regulieren zwemlessen blijven zoals ze zijn. 

 

De leskaart wordt verlengd met een extra les i.v.m. het verkorten van de zwemles van 60 naar 

45 minuten. 

 

Aqualessen 

• De aqualessen en de senioren fit in de ochtend blijft zoals het is.  

• Alle lessen in de avond komen te vervallen. 

 

• Dinsdag zeemeerminzwemmen 17:30 vervalt. 

 

Vrijdagavondactiviteiten 

• Komen te vervallen 

 

Reserveren 

• Reserveren hoeft nog steeds niet.  

  


