
Nieuwsbrief 7 juni 2020 
 
Beste ouders, 
 
Deze brief bevat belangrijke informatie voor alle ouders van de zwemkindjes bij SGZ. 
Ook de beginnende zwemmers (badje 1 en 2) mogen gelukkig weer de lessen hervatten 
vanaf volgende week maandag 13 juli. 
We hebben elkaar ontzettend lang moeten missen en we willen iedereen bedanken voor het 
geduld en de fijne berichten afgelopen tijd.  
 
Er zal telefonisch contact worden opgenomen met alle ouders van kindjes in badje 1 en 2. 
Mocht je onze oproep gemist hebben of nog vragen hebben, dan kun je ons op werkdagen 
bereiken op 0168-33 08 88. 
 
Alle abonnementen zijn bevroren afgelopen periode en de incasso zal worden herstart. 
Voor de kinderen die al eerder mochten beginnen met zwemles (mei of juni) staat er nog een 
bedrag open wat niet automatisch geïncasseerd is over de periode vóór juli. Gelieve dit bij 
je eerstvolgende bezoek aan de receptie te voldoen, of direct vanuit de Sportivity app. 
 
Alle ouders krijgen toegang tot onze nieuwe ledenadministratie Sportivity, hiervoor is een 
activatielink verstuurd om toegang te krijgen tot de Sportivity app. Zo heb je o.a. toegang tot 
je klantgegevens en kun je in en uitloggen bij aankomst en vertrek. 
Om gebruik te maken van Sportivity kunnen ouders bij de receptie een pasje laten activeren. 
Hiervoor betaal je €10,- borgkosten. 
 
Hier volgt nog aanvullende informatie over de zwemles: 

• De zwemlessen tijdens de zomervakantie gaan dit jaar gewoon door volgens de 
nieuwe planning.  

• Ga je op vakantie of weet je van te voren dat je een bepaalde les mist, geef dit dan 
zo snel mogelijk door bij onze receptie. De eerste les is voor eigen rekening 
(hetzelfde principe als bij de normale lessen) en de rest mag ingehaald worden. Dit 
kan bij de receptie ingepland worden. 

• Kom maximaal 5 minuten voorafgaand aan de les binnen. 
• Er mag helaas niet gekeken worden tijdens de les les i.v.m. beperkt aantal bezoekers 

in het pand. Heb je behoefte aan een kopje koffie of een andere consumptie dan kun 
je dit TO GO afhalen bij de bar.  

•  Er mag helaas niet gewacht worden in de horeca of elders in het pand. 
• Afzwemmen vind plaats aan het einde van de maand in de les. 
• Maak gebruik van de aangegeven routing in het pand waarbij er 1,5 meter afstand 

gehouden moet worden. 
 
 
Voor alle kinderen op zwemles bieden we ook instructiezwemmen aan op zaterdag van 
13.00 uur tot 13.45 uur en zondag van 12.00 uur tot 12.45 en van 13.00 uur tot 13.45 uur. 
Aanmelden kan telefonisch of aan de receptie worden doorgegeven. De uiterlijke 
aanvraagdatum is de donderdag voor het instructiezwemmen. 
 
De gestelde voorwaarden zijn opgenomen in een noodzakelijk protocol, opgesteld door de 
samenwerkende partijen in de zwembranche en herzien door de gemeente Moerdijk.  
De geldende regels communiceren we via deze nieuwsbrief aan alle bezoekers: 
 



Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen  
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
sporten en naar buiten. 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was.  

4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.  

5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.  

6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.   

7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling).   

8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
9. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding.   
10. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, 

minimaal 20 seconden.  
11. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het 

aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, 
afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na 
het snuiten van de neus.   

12. Vermijd het aanraken van je gezicht.  
13. Schud geen handen.  

 
Voor zwemmers:  

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 
personen ouder dan 12 jaar. 

2. Kom alleen op vooraf besproken tijden en kom alleen of 1 ouder met 1 kind.  
3. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie. 
4. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel van SGZ op.  
5. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.   
6. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je 

als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas 
mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan 
je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes. De kluisjes zijn buiten gebruik. 
Er blijven geen spullen of kleren achter in de kleedkamers, deze dienen 
meegenomen te worden door de ouders/verzorgers of naar het bad. 

7. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en 
zeep, minimaal 20 seconden.  

8. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke 
minimum.  

9. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).  
10. Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de hoofdingang. 

Na afloop van de zwemles moet je uitloggen met het Sportivity pasje bij de receptie. 
 
 



Zwemlessen t/m 12 jaar:  
1. Aanmelden vindt plaats door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen 

fysiek contact tussen de ouder/verzorger & het contact tussen kind en de 
zweminstructeur wordt zoveel mogelijk beperkt. 

2. Per kind is één ouder/verzorger toegestaan.  
3. De kinderen worden omgekleed in de kleedhokken en na de zwemles in 

omkleedvakken rondom de douches.  
4. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat 

iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden. Als de 3 kleedvakken 
bezet zijn, dient men op 1,5 meter afstand te wachten tot er een plaats vrij is.  

5. De afstand tussen ouder/verzorger en eigen kind kent geen afstandsbeperking.  
6. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de 

kinderen, bij voorkeur vanaf de kant.  
7. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent op 

de badinrichting. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind(eren).  
8. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de 

badinrichting/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.  
9. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de 

gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan 
vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen. 

10. Er blijft geen kleding in de kleedruimten achter. 
11. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere 

ouders/begeleiders. 

 

 


