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Zwembad weer open.
Vrijdagavond 14 januari heeft het nieuwe kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen voor winkels,
onderwijs en sport worden versoepeld. Goed nieuws! Dit betekent namelijk dat het zwembad weer
opengaat en wij weer mogen starten met de zwemlessen en -sporten. Hier zijn wij als vereniging erg blij
mee.
De versoepelingen zijn alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste maatregelen hierbij zijn:
Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig IDbewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn
enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid en het nieuwe protocol);
Vrijwilligers van de vereniging en medewerkers van het zwembad hoeven geen coronatoegangsbewijs
te laten zien;
Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden in de kleedkamers, mits zij een
coronatoegangsbewijs laten zien;
Ouders die geen coronatoegangsbewijs kunnen laten zien moeten zorgen voor een vervanger die wel
een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien;
Ouders die geen coronatoegangsbewijs kunnen laten zien en geen vervanger kunnen regelen kunnen,
bij hoge uitzondering, hun kind omkleden in de hal.
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat
verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
Publiek is niet toegestaan in het zwembad;
Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan (topsporters en
topsportcompetities zijn uitgezonderd);
Sporten in groepsverband is toegestaan;
1,5 meter afstand is verplicht behalve tijdens de zwemlessen in het bad zelf;
De kantines is alleen open voor afhaal (dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs);
Kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
Ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.
Graag ontvangen wij u weer op de dinsdag en/of donderdag in de Schilp. Mocht u nog vragen hebben, neem
dan even contact op.

Met sportieve groet,

Peter van Zijderveld
Secretaris RZV Excelsior
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