Gesticht in 1920

Gent 1 September 2020
Beste ouders, zwemmers en sympathisanten,
DINSDAG 15 September starten we onze zwemlessen en onze trainingen weer op.
De nog steeds heersende CORONA pandemie zorgt ervoor dat deze opstart onder strikte
voorwaarden zal plaats vinden. Voor de rest van het seizoen zullen we de dan geldige regels moeten
respecteren.
Er mogen enkel zwemmers en trainers binnen in het zwembadgebouw.
Afzetten en afhalen van de kinderen gebeurt dus aan de inkomdeur van het gebouw.
Voor de kinderen van het klein bad starten we op met groep 2 (rode badmuts) en groep 3 (groene
badmuts). Groep 1 kinderen (gele badmuts) kunnen voorlopig niet starten.
Groep 2 en 3 kinderen komen samen in de inkomhal op dinsdag om 18:25 en vrijdags om 18:55 en
gaan dan samen met de trainsters naar de gezamenlijke kleedcabine. Na de training komen ze samen
naar beneden en kunnen de ouders ze buiten ophalen.
RESPECTEER deze tijden. Te Laat is niet meer binnen.
Zorg ervoor dat je kind reeds zijn zwembroek/pak aan heeft en gemakkelijke kleding draagt zodat de
trainsters die helpen geen tijd verliezen met uit en aan kleden.
Na een evaluatie van deze werking kunnen we besluiten om ook de kinderen van groep 1 te laten
zwemmen maar veel zal hier afhangen van hun zelfstandigheid bij het omkleden door afwezigheid
van hun ouders aan de rand van het bad.
Voor alle andere zwemmers zijn volgende regels van tel.
In het zwembadgebouw MONDMASKER verplicht (+12j) tot op de kade. Blijf in je sportbubbel.
Beperk je tijd in douche en kleedcabine gebruik. Wees veilig voor jezelf en de anderen.
Voor de leden die het 2é uur zwemmen: blijf in de droge zone tot de eerste uur zwemmers het natte
gedeelte verlaten hebben.
Zorg dat je je zwemkledij aanhebt, omkleden langs het bad en daar je spullen plaatsen. Kleedcabine
gebruik enkel na de training. (tussen de verschillende clubs is er een ontsmettingsronde van de
cabines.) Volg de vermelde richtlijnen.
Gelieve het lidgeld per overschrijving te betalen voor 14/09. Dit jaar aanvaarden we geen cash.
BE11 3631 8898 5948 met vermelding van “Naam, Voornaam” en “ lidgeld 2020”.
Aangezien er een registratieplicht is kunnen wij enkel leden binnen laten die betaald hebben.
NIET betaald is niet binnen.
Wetende dat de regels snel kunnen wijzigen trachten wij U steeds op de hoogte te houden.
Geef deze info ook door aan clubleden in Uw omgeving. Hoe meer mensen deze regels kennen hoe
soepeler de opstart zal verlopen.
Voorlopig zullen we geen nieuwe leden aanvaarden. Er zal eerst gekeken worden of de opstart
mogelijk is en hoeveel leden zullen her aansluiten.

Dank U voor Uw aandacht, met sportieve groeten:
Bestuur Vrije Zwemmers Gent.

