Datum:
Delft, 16 november 2021
Betreft:
Aanscherpen coronamaatregelen zwemlessen

Geachte mevrouw, heer,
Op vrijdag 12 november jl. heeft de overheid de maatregelen tegen verdere verspreiding van het
coronavirus aangescherpt. Met name waar het gaat om de zwemlessen zijn deze maatregelen van
invloed.
Het heeft even geduurd voordat de details duidelijk waren. Inmiddels is er duidelijkheid. Voor de
zwembranche is het ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’ leidend. Ook wij volgen de richtlijnen uit dit
protocol zoveel als mogelijk op.
Zwemlessen:
1. Ingangsdatum donderdag 18 november 2021.
2. Om toegang te verkrijgen tot onze accommodatie is voor personen vanaf 18 jaar een geldig
coronatoegangsbewijs, tezamen met een geldig legitimatiebewijs, verplicht.
3. Douches en kleedkamers zijn open.
4. Bij leszwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs
helpen bij het omkleden.
5. Tijdens de zwemles is het niet toegestaan om in de zwemzaal te wachten. Om deze reden is
de tribune gesloten.
6. Alleen met zitplaats is wachten in de horeca toegestaan. Geen staanplaatsen!
7. Op de momenten dat alle zitplaatsen in de horeca bezet zijn, bent u genoodzaakt om buiten
te wachten.
8. Niet wachten/kijken in gangen of op andere plaatsen.
9. Om zoveel mogelijk ouders/verzorgers een zitplaats in de horeca te kunnen bieden
verzoeken wij u dringend om met één ouder/verzorger uw kind te begeleiden.
10. Heb begrip voor deze maatregelen en maak geen ruzie om zitplaatsen in de horeca.
11. Het nuttigen van een consumptie in onze horeca stellen wij bijzonder op prijs.
Diplomazwemmen:
1. Bovenstaande punten (zwemlessen 1 t/m 11) zijn ook op het diplomazwemmen van
toepassing.
2. Het uitreiken van de zwemdiploma’s doen wij na afloop van het diplomazwemmen buiten.
Mede in het belang van mijn medewerkers doe ik een dringend beroep op uw medewerking, begrip
en tolerantie. Ook wij zijn genoodzaakt om de overheidsmaatregelen op te volgen.
Met vriendelijke groet,
F. Alebregtse, manager.

