
Nieuwsbrief juni 2021

Bij deze weer een nieuwsbrief vol met informatie over het diplomazwemmen, onze vereniging
en onze vrijwilligers. Ga dus maar lekker lezen. Veel plezier.

Agenda
juli 2021

zaterdag 10 juli 2021

Omkleedtijden voor het diplomazwemmen in de Drieburcht (Tilburg-Noord).
              Diploma A:                                       12.30 uur
              Diploma B:                                       12.30 uur
              Diploma C:                                       13.20 uur
              Zwemvaardigheid 1 & 2:                    13.20 uur
              Wereldzwemslagen 1:                        14.00 uur

zondag 11 juli 2021

Omkleedtijden voor het diplomazwemmen in de Reeshof
              Snorkelen 2 & 3:                                11.05 uur
              Survival 2 & 3:                                   11.05 uur

vrijdag 16 juli 2021

Laatste keer zwemles vrijdagavond en laatste training Synchroonzwemmen

zaterdag 17 juli 2021

Laatste keer zwemles zaterdagmiddag.

zondag 18 juli 2021

Laatste keer zwemles zondagochtend.

dinsdag 20 juli 2021

Laatste keer zwemles dinsdagavond en laatste training wedstrijdgroep.

september 2021

vrijdag 10 september 2021

Start van seizoen 2021 2022

Diplomazwemmen op 10 en 11 juli
LET OP: Zorg dat je je kleding aanhebt waarmee je gaat zwemmen als je naar het 
diplomazwemmen komt. 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.
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Wist je dat
• Iedereen binnen de vereniging Tilburgse Watervrienden vrijwilliger is
• Wij dit doen naast ons werk 
• Wij hier veel voldoening uit halen 
• Wij het erg belangrijk vinden dat jullie met plezier komen zwemmen
• Wij jullie veilig willen leren zwemmen
• Wij het erg fijn vinden als jullie ons als vrijwilliger komen helpen (zie ook 

verderop)
• Wij na de sluiting van de zwembaden weer met veel plezier les aan het geven 

zijn
• Wij als vereniging niet stil hebben gezeten tijdens de sluiting van de 

zwembaden
• Wij in die tijd gewoon bijscholingen hebben gevolgd
• Wij deze bijscholing gezellig online hebben kunnen doen
• De regels binnen de vereniging er niet zijn om jullie te pesten!
• Wij werken naar eer en geweten
• Wij allemaal een VOG hebben

Wil jij ons helpen?
Bij de Tilburgse Watervrienden zijn alleen vrijwilligers actief. We zijn regelmatig op 
zoek naar enthousiaste mensen die op allerlei gebied de Tilburgse Watervrienden 
kunnen en willen ondersteunen. Zoals mensen die zwemles willen geven maar ook 
allerlei andere taken zijn er te vervullen binnen de Tilburgse Watervrienden.

Hieronder een overzicht van onze actuele vacatures:

• Train(st)ers wedstrijdgroep
• Vrijwillig(st)ers voor de werkgroep diplomazwemmen
• Notulist(e) voor de commissie zwemmen
• Controle vrijwillig(st)ers zaterdag
• Vrijwillig(st)ers commissie evenementen
• Vertrouwenspersoon
• Vrijwillig(st)ers werkgroep diplomazwemmen

Wil je een (kleine) taak als vrijwilliger doen, neem dan zeker contact met ons op. Je 
bent van harte welkom. Zie voor meer informatie tilburgsewatervrienden.nl/vacatures
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Belangrijkste corona maatregelen voor alle leden
Ondanks de versoepelingen blijven wij tot de zomervakantie nog werken met dezelfde
maatregelen. We willen namelijk iedereen zoveel mogelijk de ruimte geven in het 
bad. Hieronder nog even de belangrijkste regels.

• Blijf thuis als je 1 keer “ja” antwoordt op de vragen van de gezondheidscheck.
• Bij het brengen van kinderen voor de zwemles mogen ouders/verzorgers 

niet meegaan om te helpen. Trek dus thuis je zwemkleding aan.
• Bij het ophalen na de les mag, indien nodig, maximaal 1 ouder/verzorger 

per gezin helpen bij het omkleden.
• Het dragen van een mondkapje is verplicht in de openbare ruimte van de 

accommodaties voor iedereen vanaf 13 jaar, niet tijdens het zwemmen.
• Omkleden voor de les mag niet, trek je zwemkleding aan onder je 

gewone kleding. Volg de instructies binnen op waar je je kleren uit kan doen.

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

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