
Nieuwsbrief april 2021

Helaas ziet het ernaar uit dat het nog even gaat duren voordat we allemaal weer mogen gaan
zwemmen, voorlopig blijft het alleen nog maar zwem-ABC tot en met 12 jaar.
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet op je eigen e-mailadres? Ga dan naar 
www.tilburgsewatervrienden.nl/aanmelden.

Agenda
april 2021 mei 2021

21 april
Algemene Ledenvergadering

Tijdens de meivakantie en hemelvaart gaan 
de zwemlessen in het ondiepe en Zwem-ABC 
gewoon door.

Zondag 25 april
Diplomazwemmen voor A, B en C van 
11.10 tot 12.30 uur in de Reeshof. Zie 
verderop

De zwemlessen in het ondiepe en Zwem-
ABC gaan gewoon door.

21, 22, 23 en 25 mei
Geen zwemactiviteiten in verband met 
Pinksteren

Diplomazwemmen op 25 april voor diploma A, B en C
Het diplomazwemmen voor diploma A, B en C zal worden gehouden op zondag 25 april van 
11.10 tot 12.30 uur in de Reeshof. Als je een diplomakaart hebt gekregen, mag je dan 
afzwemmen.
De zwemlessen gaan op 25 april gewoon door.
Om 11.00 uur mag je om gaan om gaan kleden.
Vergeet niet de witte strook van je diplomakaart mee te brengen.
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 mag er helaas niemand mee het bad in om te 
komen kijken.

Compliment voor al onze vrijwilligers en leden
We willen jullie allemaal van harte
bedanken dat we allemaal samen
deze vreemde, moeilijke tijden
doorkomen.

Dankzij de inzet van onze
vrijwilligers en het begrip en
medewerking van onze leden,
krijgen we samen corona eronder.  

Bedankt!

Zie ook onze website: www.tilburgsewatervrienden.nl voor onze gave compliment video. Met 
dank aan Niels en verenigingsondersteuning Tilburg.
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Iedereen moet zich aan de volgende regels houden
• Trek thuis je zwemkleding aan onder je kleren.
• Breng een (plastic) tas en handdoek mee.
• Je mag na afloop niet douchen op het bad.
• Je mag je na afloop omkleden in de kleine kleedhokjes, daarbij mag 

maximaal 1 begeleider per gezin helpen indien nodig.
• Na het omkleden zo snel mogelijk het gebouw verlaten. Geen haren kammen, 

föhnen, kletsen of spelen.
• Er mag niet in de accommodatie gewacht worden.
• Ouders/verzorgers mogen niet op het bad komen.
• Het dragen van een mondkapje is verplicht in de openbare ruimte van de 

accommodaties voor iedereen vanaf 13 jaar. Tijdens het zwemmen hoeft dat 
niet.

• Meld je 10 minuten voor aanvang van de les bij de balie met je 
lidmaatschapskaart. Daar wordt je aanwezigheid geregistreerd.

• Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen gaan.
• Houd 1,5 meter afstand, dat hoeft niet tijdens het zwemmen.
• Volg de aangegeven route in de accommodatie.
• De toiletten zijn open, maar ga voor de zwemles thuis naar de WC.
• Was thuis, voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek, je handen 

met water en zeep, minimaal 20 seconden
• Kom zoveel mogelijk zelfstandig, maximaal 1 begeleider per gezin.
• De lockers (kluisjes) zijn niet beschikbaar.
• Wacht op de instructies van de instructeurs of trainers.
• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Gebruik zo min mogelijk materiaal, materiaal dat gebruikt is door de leden moet

onder water af worden gespoeld en te drogen worden gelegd op de kant.
• De tribunes en horeca zijn gesloten.

Aan- of afmelden nieuwsbrief
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet op je eigen e-mailadres? Ga dan naar 
www.tilburgsewatervrienden.nl/aanmelden.

Ontvang je deze nieuwsbrief, maar wil je dat liever niet meer? Ga dan naar 
www.tilburgsewatervrienden.nl/afmelden.
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