
Nieuwsbrief oktober 2020
Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2020 – 2021, hierin staan de omkleedtijden
van het diplomazwemmen en de huidige maatregelen omtrent het coronavirus.

Agenda
oktober 2020

woensdag 14 oktober 2020 Algemeen

Algemene ledenvergadering over het jaar 2019 – digitaal via Google Meets

zaterdag 24 oktober 2020 Algemeen

Diplomazwemmen in de Drieburcht. Vanwege Corona is er helaas geen publiek 
toegestaan. De zwemlessen gaan gewoon door.

Omkleedtijd diploma A: 12.25 uur – Drieburcht
Omkleedtijd diploma B: 13.40 uur – Drieburcht
Omkleedtijd diploma C: 13.40 uur – Drieburcht

We geen een livestream opzetten voor ouders, meer informatie volgt nog.

zondag 25 oktober 2020 Algemeen

Diplomazwemmen in de Reeshof. Vanwege Corona is er helaas geen publiek 
toegestaan. De zwemlessen gaan gewoon door.
 
Omkleedtijd Zwemvaardigheidsdiploma 1, 2 & 3: 10.55 uur – Reeshof
Omkleedtijd Survival diploma 1, 2 & 3:               10.55 uur – Reeshof

We geen een livestream opzetten voor ouders, meer informatie volgt nog.

november 2020

27, 28 en 29 november 2020 Evenementen

Pieten op het bad (onder voorbehoud).

december 2020

25, 26, 27 en 29 december 2020 Algemeen

Geen zwemlessen in verband met Kerstmis.

januari 2021

01, 02, 03 en 05 januari 2021 Algemeen

Geen activiteiten in verband met Oud&Nieuw.
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Voor alle leden
• 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.

• Kom niet te vroeg, anders moet je buiten wachten. Houd ook 1,5 meter afstand als je
naar binnen gaat.

• Tijdens het zwemmen hoef je geen afstand te houden.
• Volg de aangegeven route in de accommodatie.
• De tribunes zijn te allen tijde gesloten, dus ook voor competitiewedstrijden en het 

diplomazwemmen.
• Ouders/verzorgers mogen niet op het bad komen, tenzij hiervoor een 

zwaarwegend belang is (bijvoorbeeld gezondheid).
• 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
• Omkleden op het bad mag, maar trek bij voorkeur thuis je zwemkleding aan 

onder je kleren.
• Breng een (plastic) tas en handdoek mee.
• Iedereen komt zoveel mogelijk zelfstandig, maximaal 1 begeleider per gezin.
• Je mag je omkleden in de kleedhokjes, stop alles in je tas en stop hem in een kluisje. 

Dan volg je de aangegeven route naar het bad. Laat niets in de hokjes hangen. Een
eventuele begeleider verlaat de accommodatie na het omkleden zo snel mogelijk 
via de aangegeven route. Er mag niet in de accommodatie gewacht worden. Tribunes 
en kantine zijn dicht.

• De lockers (kluisjes) zijn beschikbaar.
• Wacht op de instructies van de instructeurs of trainers.
• Je mag na afloop niet douchen op het bad.
• Na afloop van de les mag je je in een kleedhok(je) omkleden, doe dit zo snel mogelijk.
• Na het omkleden zo snel mogelijk het gebouw verlaten. Geen haren kammen, 

föhnen, kletsen of spelen.
• 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.
• De horeca is gesloten.

Al deze informatie (en nog veel meer), vind je op onze website: tilburgsewatervrienden.nl.
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