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Beste DWV-ers, 

We zijn weer terug in de tijd en moeten we groot deel van onze sportieve en sociale bezigheden 
inleveren. Waar we al verplicht waren om de deelnemers en bezoekers te controleren op hun Corona 
app , mag er ook geen publiek meer aanwezig zijn tijdens wedstrijden. Vanaf vandaag moet 
zwembad ook nog gesloten zijn om 17 uur ‘s middags waardoor al onze trainingen in de avonden 
voorlopig komen te vervallen. Dit zou inhouden dat er geen enkele mogelijkheid is om onze sport te 
bedrijven. Om dat toch enigszins te voorkomen hebben we met Stichting Overdekt Zwembad de nog 
overgebleven vrije uren op de zaterdag en de zondag geclaimd. Hoe de trainingstijden precies 
ingedeeld zullen worden heeft te maken met de ambitie vanuit de diverse groepen om hier gebruik 
van te maken. Dit zal uitvoerig in de apps worden vermeld. Tijden kunnen we nu nog niet geven. 

Tevens zullen de ingeplande wedstrijden welke een eindtijd hebben voor 16.30 uur voorlopig nog 
gewoon doorgang vinden. Hierdoor kan het zijn dat bad soms wel bezet is soms niet. Kan zijn dat een 
team dat uit binnen deze restrictie een wedstrijd moet spelen geen gebruik kan maken van de 
trainingstijd welke zij normaal toegewezen hadden gekregen. Dus vragen we aan een ieder zich 
flexibel op te stellen en ook begrip te hebben dat een goede vaste indeling niet vanzelfsprekend zal 
zijn. Ook moeten de geldende Corona verplichtingen nagekomen worden en moeten de 
schoonmaak, toezicht , kantine beheer en afsluiten goed met elkaar geregeld worden. Het bad moet 
om 17 uur door iedereen verlaten zijn en weer klaar zijn voor opening de volgende ochtend. Het is 
helaas niet anders en we hopen met zijn allen op betere tijden waar we de sport weer vrij kunnen 
beoefenen.  

Verder nog enkele andere punten van belang: onze secretaris heeft een nieuwe baan aanvaard 
waardoor hij aanzienlijk minder tijd zal kunnen besteden aan DWV. Daarom zoeken wij met spoed 
een 2e en 3e secretaris zodat de totale werklast verdeeld over meerdere personen goed is te 
hanteren. Dit is ons inziens de sleutel voor de toekomst de functies verdelen over meerdere 
personen zodat de druk per persoon goed hanteerbaar is. Hier vragen wij met name een bijdrage van 
leden , ouders of sympathisanten om ons DWV te ondersteunen met een redelijk kleine goed te 
handelen taak. 

Dit jaar helaas vanwege Corona ook geen Zwemvierdaagse mogelijk maar we willen wel met elkaar 
graag van de DWV Oliebollenactie een groot succes maken. 

Verder wil wij alle leden bedanken voor hun loyaliteit en ook voor de medewerking welke er breed is 
om zelfstandig het zwembad te runnen, dit is een van de manieren om DWV ook in de toekomst 
mogelijkheden te geven om toch de contributie niet nog verder dan werkelijk noodzakelijk te laten 
stijgen. Ook hopen we dat de leden ook dezelfde loyaliteit zullen hebben naar alle  sponsoren van 
DWV en naar de deelnemers van de club van 100. (hier zijn overigens nog wel enkele plekken vrij) 

 


