Het afzwemmen is op donderdag van 18.00-19.00 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Vergeet ook de
kleding en plastic tas niet voor het onderdeel “gekleed zwemmen”.
Aan alle ouders/begeleiders van kinderen die binnenkort afzwemmen voor hun diploma.
Beverwijk, 11 maart 2021
Betreft: kijken bij het diplomazwemmen
Beste ouders/begeleiders,
Helaas hebben we geen leuk nieuws!
De aangepaste coronamaatregelen, die vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur van toepassing
zijn, hebben ook gevolgen voor het toelaten van ouders bij het diplomazwemmen. De
doorgevoerde maatregel dat er geen publiek meer aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden, geldt
ook voor het diplomazwemmen. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft dit bevestigd.
Wij begrijpen heel goed, dat dit een domper is op het afzwemmen van uw kind. Maar helaas is
het voor nu niet anders en moeten we dit voor in ieder geval de komende weken handhaven.
Onze medewerkers zullen er alles aan doen om er voor de kinderen toch nog een feestelijke
happening van te maken en de kinderen met een trots gevoel weer bij de ouders af te leveren.
Wij hebben de mogelijkheid bekeken voor het leveren van beeldmateriaal van het
diplomazwemmen. Wij proberen foto’s en / of een live stream te maken zodat de ouders /
verzorgers op afstand toch mee kunnen genieten met deze bijzondere “mijlpaal”. In het kader
van de privacywetgeving, vragen wij bij het betalen van de diplomazwemmen om toestemming
te geven d.m.v. uw handtekening op het formulier. Deze beelden mogen uitsluitend gebruikt
worden voor privé doeleinden en niet gedeeld te worden op sociale media kanalen, zonder
toestemming van het management Sportfondsenbad Beverwijk.
Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn,
dan kun je dit altijd bespreken bij de receptie of even bellen.
Met vriendelijk groeten,
Sportfondsenbad Beverwijk,
Jos Dekker,
Manager.
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