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Beste leden,
Vanaf 12 november zijn er meer maatregelen doorgevoerd voor binnen en buiten sport. Hieronder
zie je welke maatregelen we hanteren bij onze vereniging.
Op welk manier wordt de training verzorgt?
We gaan met 1 groep werken qua binnenkomt en omkleden. De training wordt weer zoals voorheen.
We starten om 18:00 en de training duurt t/m 19:00.
Hieronder zie je een schema hoe dit eruit komt te zien.
Team
Groep

Tijd
omkleden
17:45-18:00

Training
18:00-19:00

Tijd
omkleden
19:00-19:15

Hoe gaan we dit regelen?
Het is belangrijk dat jullie laten weten of jullie die zaterdag wel of niet komen trainen. Ik (Manuel)
stuur elke woensdag iedereen een app via whatsapp waar ik vraag of je wel of niet komt trainen de
aankomende zaterdag. Graag ontvang ik van jullie een reactie terug waarin je aangeeft of je wel of
niet komt trainen. Graag voor donderdag avond reageren!
Wat moet je voor het trainen regelen?
Je kan weer gewoon in de kleedkamer je eigen omkleden en je hoeft je zwembroek thuis niet meer
aan te doen. Er mag ook weer gedouched worden.
Kantine
Kantine kan alleen gebruikt worden als zitplaatsen. Keuken blijft gesloten.
Toeschouwers
Toeschouwers zijn helaas niet meer weer welkom in het Zeesterbad.
Meezwemmen van aanhang
Meezwemmen van aanhang is weer toegestaan. Echter dient deze wel van tevoren aangemeld te
worden bij Manuel Bastiaans. Je kan dus niet zomaar iemand meenemen naar de training. De
bijdrage van de aanhang om mee te trainen bedraagt €2,50
Wat voor training wordt er gegeven?
Vanaf 26 juni heeft het kabinet de regels weer versoepeld. Voor de sport is er vanaf die datum veel
meer toegestaan. Er mag weer normale getraind gespeeld worden.
Wie is de corona coördinator?
De volgende personen zijn hiervoor aangesteld: Corne Braken, Anja Braken, Willy van Grunsven en
Manuel Bastiaans. Jullie moeten de aanwijzingen van hun opvolgen. Houden jullie niet aan de
aanwijzingen dan zijn hun verplicht om jullie uit het zwembad te sturen.

Coronacheck
Door de maatregelen van het kabinet zijn we vanaf 6 november verplicht om iedereen die 18 jaar of
ouder is hun coronapaspoort te laten scannen. Alleen bij een groen vinkje mag je het zwembad in.
Een groen vinkje krijg je als je gevaccineerd bent, de laatste jaar corona hebt gehad of dat je de
laatste 24 uur getest bent in een teststraat.
Welke regels worden er gehanteerd?
1. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
2. Was voordat je naar het zwembad gaat je handen.
3. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
4. Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
5. Blijf thuis als je medebewoners klachten heeft.
6. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
7. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.
8. Was vaak en goed je handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.
9.Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
10. Hoest of nies in je ellenboog. Schud geen handen.
11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals een
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Tijdschema
17:40 Corona coördinator is aanwezig.
17:45 Groep mag gaan omkleden. Groep heeft tot 18:00 de tijd om om te kleden. Dus zorgt dat je op
tijd bent!
18:00 Start training (buitendeur wordt op slot gedaan als er geen toeschouwers zijn)
19:00 Einde training.
19:25 Corona coördinator sluit alles af.

