Betreft: Update Corona ontwikkelingen en hervatten trainingen en instructie ESCA-Zwemmen
Arnhem, 18 augustus 2020.
We hebben goed nieuws!
Gelukkig hebben we na lange tijd weer eens goed nieuws dat we met jullie kunnen delen. Het
goede nieuws is dat we weer gaan starten met de zwemlessen en de trainingen in de binnenbaden. Deze nieuwsbrief is met name gericht aan de leden van de zwemlessen en de recreatieve
afdeling. De afdeling wedstrijdzwemmen en waterpolo worden door hun eigen afdeling ook nog op
de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.
Dan wil ik graag alle leden hartelijk danken voor het geduld en het groene hart! Dankzij jullie leden
heeft ESCA deze bijzonder moeilijke periode doorstaan. Door niet massaal op te zeggen maar het
nodige deel van de contributie te blijven betalen heeft jullie zwemvereniging het gehaald en dat is
met een club vrijwilligers die elke week weer geheel belangeloos maar een groot hart jullie weer
mogen les geven het grootste geschenk dat we ons kunnen wenden.
Dank daarvoor!
Wanneer starten de zwemlessen weer?
Zaterdag groepen: 22 augustus
Woensdag groepen: 26 augustus
Aan welke regels moeten we ons houden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen moeten vooraf de zwemkleding al aanhebben onder de normale kleding.
Op de heenweg naar het zwembad hoeven ze daardoor alleen de overkleding uit te doen
De kleding moet door de ouders meegenomen worden omdat het omkleden na de zwemles
niet op dezelfde plek gebeurt
De ouders brengen de kinderen tot de daarvoor aangewezen plaats waar ze door de begeleiding van de vereniging opgehaald worden
Ouders niet op de tribune maar in de horeca (wanneer deze open is) of buiten wachten.
5 minuten voor het einde van de les gaan ouders naar binnen om de kinderen op te halen
op de daarvoor afgesproken plaats
Na de les mag er onder de douche afgespoeld worden (geen uitgebreide schoonmaak
beurten)
Mensen van 18 jaar en ouder dienen de 1,5 meter afstand regel in acht te nemen.
In het water tijdens de lessen is er geen afstand beperking
Mochten jullie normaal gesproken gebruik maken van een haldienst voor kaart controle
moet ook in de wachtrij 1,5 meter afstand bewaar worden.
We hebben in de accommodatie nog steeds een Corona route die gevolgd moet worden
met het brengen en halen
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Blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Door ons allemaal aan deze regels te houden kunnen we hopelijk voorkomen dat wederom de
zwembaden gesloten worden. Wees dus extra alert en blijf gezond en let een beetje op elkaar.
Zoals onze premier ook al zei "alleen samen krijgen we Corona onder controle".
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan
zullen wij u daarover op de hoogte houden. Voor vragen kunt u mailen naar info@escazwemmen.nl.
Met spetterende en sportieve groet,
Namens het bestuur
Maurice Uytdewilligen
Voorzitter Esca-Zwemmen
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