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Betreft: Update Corona ontwikkelingen voor ESCA-Zwemmen 
 
 
 
Arnhem, 26 mei 2020. 
 
 
 
Beste leden van ESCA-Zwemmen, 

Middels deze brief willen we jullie als trouw lid van onze zwemvereniging graag informeren over de 
ontwikkelingen voor onze vereniging betreffende de Corona maatregelen. 

Allereerst hopen we dat iedereen gezond is en gezond blijft. Inmiddels lijken de meeste mensen 
wel te wennen aan de nieuwe “normaal” om het besmettingsrisico te minimaliseren. Graag willen 
wij middels deze brief per afdeling uiteenzetten hoe de opstart er uit zal gaan zien. Hierbij maken 
we een inschatting op hoe de ontwikkelingen nu verlopen en laten wij ons leiden door de progno-
ses van de overheid, RIVM en de KNZB. 

Binnen zwemmen in het algemeen 

Hoewel de regels versoepeld zijn en de binnenzwembaden inmiddels opengesteld zijn is dit een 
ontwikkeling die als donderslag bij heldere hemel kwam. Waren we enkele dagen voor deze be-
kendmaking nog met de KNZB in gesprek en werd er geanticipeerd op een langere sluiting van de 
baden opende de overheid de zwembaden per 11 mei. Echter de verantwoording van de protocol-
len wordt gelegd bij de verenigingen, het Sportbedrijf en de gemeente. We zijn met onze besturen 
voortdurend in gesprek geweest om een werkbaar protocol op te stellen en we zijn samen met 
andere verenigingen tot de conclusie gekomen dat in de binnenzwembaden momenteel geen veili-
ge oplossing gevonden kan worden om in verenigingsverband les te kunnen geven. We hebben 
hierbij gelet op de veiligheid van zowel onze leden als onze vrijwilligers. 

Recreatief Elementair Zwemmen (REZ) 

Onder deze afdeling valt het recreatief zwemmen en het diploma zwemmen (zweminstructie).  
Binnen deze afdeling werken wij ook met een heel groot aantal vrijwilligers die zelf binnen de risico 
categorie vallen gelet op leeftijd en lichamelijke conditie. Er kan niet op een goede wijze instructie 
gegeven worden aan de kinderen zonder de huidige maatregelen uit het oog te verliezen simpel-
weg omdat de ruimtes te klein zijn voor het aantal leden en vrijwilligers dat aanwezig is in de ba-
den.  
Anticiperend op verdere versoepeling richting de zomer gaan we er van uit dat we na de zomer 
weer kunnen starten met deze afdeling. Tot de zomer zal er dus geen zwemles of andere vormen 
van recreatief zwemmen plaatsvinden vanuit onze vereniging.  
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Wedstrijdzwemmen 

Onder deze afdeling valt het zwemmen en trainen in wedstrijdverband. 
Hiervoor geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de afdeling REZ en zal het zwemmen na verwach-
ting pas na de zomervakantie hervat kunnen worden. 
Toch heeft een groep wedstrijdzwemmers en trainers van deze afdeling elkaar enthousiast ge-
maakt voor het “openwater” zwemmen. Dit is een activiteit die buiten het kader van de vereniging 
ESCA valt maar wordt uitgevoerd onder de noemer “Vrienden van ESCA”. Het open water zwem-
men houdt in dat er voor de geoefende wedstrijdzwemmers wekelijks twee trainingen gegeven 
worden in open water. Hierbij zijn vrijwilligers van ESCA aanwezig en gaan met boten het water 
op. De zwemmers dienen allemaal en wetsuit en een veiligheidsboei te gebruiken. Mocht je hier 
meer informatie over willen informeer dan bij je trainer. Let wel, dit gebeurt dus niet in een zwem-
bad en is geen onderdeel van ESCA-Zwemmen maar is op eigen initiatief. 

Waterpolo (ENC) 

De afdeling waterpolo is ook tot de conclusie gekomen dat binnenzwemmen nog niet haalbaar is 
en zij wijken uit naar het buitenbad Klarenbeek in Arnhem waar zij andere jaren in de zomerperio-
de ook al gebruik van maakten. Door een strikt protocol te volgen kunnen zij wel weer beperkt trai-
ningen aanbieden in deze buitenlocatie. Leden van de waterpolo afdeling zullen daarover worden 
geïnformeerd door hun eigen afdeling. 

Contributie 

Als een van de eerste en weinige verenigingen hebben wij direct in het begin gekozen om onze 
leden te compenseren voor de contributie. Echter nu deze situatie veel langer duurt dan we in eer-
ste instantie konden inschatten komen we als vereniging in de zomermaanden in de problemen 
met onze inkomsten. 
De contributie van ESCA is voor onze leden zo gunstig mogelijk opgebouwd. Dat komt omdat wij 
standaard in een jaar 10 maanden zwemmen, en dus 10 maanden bad-huur betalen maar onze 
contributie over 12 maanden loopt. In de praktijk betekent dit dat de maandcontributie net niet ge-
noeg is om de maandlasten af te dekken. Daarom maken we maandelijks een verlies wat we in de 
zomermaanden weer recht trekken omdat we dan wel contributie hebben maar geen bad-huur. De 
zomermaanden zijn er dus om geld te sparen voor de rest van het jaar. Echter met de huidige 50% 
contributiekorting kunnen we niet sparen en zullen we gedurende het komende zwemseizoen in de 
problemen komen als we nu niets doen. 
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Wat betekent dit voor onze leden? 

Voor de maand mei hebben we nog 50% van de contributie geïncasseerd maar vanaf juni zijn we 
genoodzaakt om de contributie weer te herstellen naar het oorspronkelijke bedrag. De grafiek laat 
duidelijk zien wat er gebeurt met de liquiditeit van de vereniging in de loop van het jaar. Onze pen-
ningmeester heeft dit ook uitgebreid toegelicht op de ALV. 

 
Het Groene ESCA hart 
 
Onze club ESCA Zwemmen heeft geprobeerd de leden zoveel mogelijk te compenseren in de af-
gelopen periode. We merken dat een groep leden de vereniging een extra steuntje in de rug wil 
geven door een donatie te doen. Alle beetjes helpen daarbij en het helpt de vereniging door een 
hele moeilijke periode heen. Daarom doen wij nog steeds de oproep om te doneren aan het Groe-
ne Hart. Dit is geld voor de vereniging en daarmee dus ook voor de leden. Hoewel we bewust het 
geld niet "geoormerkt" hebben komt dit geld altijd ten goede van de leden. 
 
Overmaken kan op ons banknummer: NL 19 RABO 0341419052 t.n.v. ESCA-Zwemmen onder 
vermelding “Groen hart”. De vereniging is u dankbaar. 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan 
zullen wij u daarover op de hoogte houden. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Namens het bestuur 
Maurice Uytdewilligen 
Voorzitter Esca-Zwemmen 


