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 NIEUWSBRIEF  13-05-2020 
Beste DWV-ers. 

Hopelijk is alles nog goed bij jullie en bij jullie naasten. Wij wensen degene onder ons welke getroffen 

zijn zelf of in hun directe omgeving door het Coronavirus heel veel sterkte. Ook voor de mensen die 

het op economisch vlak nu zwaar te verduren krijgen wensen wij veel sterkte in deze strijd. 

We hadden beloofd om na de bestuursvergadering terug te komen op de vraag over eventuele 

contributie- restitutie. Er is een vergelijk gemaakt met de oorspronkelijke begroting en een herziene 

begroting waarin de effecten voor DWV op financieel vlak zijn meegenomen. Hierin zien we dat we 

aan de inkomstenkant duidelijk achteruit zijn gegaan. Dit komt doordat enkele leden hun 

lidmaatschap hebben beëindigd en door de afgelasting van de geplande acties missen we veel 

financiële middelen. Ook moeten we concluderen dat de advertentie- en sponsorgelden door deze 

crisis achteruit zijn gegaan in plaats van de geplande groei. In de oorspronkelijke begroting waren we 

uitgegaan van een negatief resultaat van ca € 1500,- einde jaar 2020. Dit is een bewuste keuze 

geweest om de trainingsfaciliteiten te kunnen uitbreiden en hierdoor in concurrentie met andere 

sportaanbieders aantrekkelijker te worden. Op die wijze zouden we meer leden verwerven iets wat 

voor de crisis ook zichtbaar werd; zodat het onder normale omstandigheden een goede keuze zou 

zijn geweest. Doordat wij nu geen badhuur betalen is de situatie financieel niet slechter geworden en 

is de inschatting dat we nu op een positief jaarresultaat gaan uitkomen van ca € 500, -. Dat is ten 

opzichte van de oorspronkelijke begroting een positief verschil van € 2000,-. Echter zullen we door 

het  wegvallen van leden opnieuw moeten investeren in leden aanwas. Tevens moeten we rekenen 

op een onbalans in advertentie- en sponsorgelden in het komende jaar tussen inkomsten versus 

uitgaven. Daarom heeft het bestuur, conform de landelijke richtlijnen tot het behoud van de 

sportverenigingen, besloten om geen restitutie van contributie verlenen. Echter overeind blijft staan 

dat leden welke door deze crisis het moeilijk vinden om hun contributieverplichtingen na te komen, 

kunnen rekenen op een coulante opstelling van het bestuur. Deze mensen kunnen zich melden bij 

een van de bestuursleden waarna ze op zeer korte termijn een voorstel kunnen verwachten. 

I.v.m. de renovatie van kantine en zwembad tijdens deze coronacrisis was er in eerste instantie 

besloten de bekerkasten te verwijderen. Dit was op verzoek van zwembad om een meer eigentijdse 

uitstraling te realiseren, een ruimere ingang te maken i.v.m. de 1,5 meter passageafstand maar ook 

vanwege de brandveiligheid. Echter heeft dit binnen de vereniging geleid tot een aantal protesten. 

Zodra de tijd daar is zullen we samen met het zwembad de mogelijkheden bekijken om de kasten 

toch weer (ergens) te plaatsen. Nogmaals pas nadat de Coronamaatregelen niet meer van kracht zijn.                                                                           

Indien dit lukt, zien jullie ze vanzelf weer hangen. Voorlopig worden de bekers en kasten elders 

opgeslagen. 

Verder hebben Ilonka en HJ de kans aangegrepen om in deze crisis de kantine te restylen. Zij hebben 

hier  grote inspanningen voor geleverd, nieuwe ideeën uitgewerkt,  gerealiseerd en het resultaat is er 

ook naar! Timmer- en klussenbedrijf en masterzwemmer Anton Huiskamp heeft de bar en het 

meubilair onder handen genomen en dit zal een prachtig resultaat opleveren. Hiermee wordt ook het 

zwembad geholpen omdat ook zij zeer zwaar getroffen zijn door het Caronavirus. De foto’s zijn al te 

bewonderen op onze vernieuwde Facebookpagina (DWV-Doesburg), die onlangs is opgestart door 

Dineke Hamer.   
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Mis niets en volg de nieuw Facebookpagina. Wij willen een ieder van jullie uitnodigen om input voor 

de Facebookpagina aan Dineke door te geven, zij zal deze dan plaatsen, mits deze past in de 

uitstraling die we voor ogen hebben. De Facebookpagina is het uithangbord van onze vereniging en 

laat dus aan iedereen zien wie wij zijn en waar we voor staan. 

Heb je kritiek,  begrijp je iets niet, of zijn er persoonlijke zaken die spelen, dan is de Facebookpagina 

van D.W.V.  hier NIET het medium voor.  Voor dit soort zaken neem je contact op met een van de 

bestuurders. Laten we het vooral luchtig, leuk en gezellig houden. En wanneer je dan nog van mening 

bent dat jij een belangrijke of betere bijdrage kunt leveren/ideeën/andere mening hebt, nodigen wij 

je van harte uit om deel te nemen aan verschillende openstaande vrijwilligersposities of eventueel 

bestuurslid te worden. 

Het is een rare tijd, we doen met elkaar wat we kunnen, we zullen soms snel moeten schakelen door 

de ontwikkelingen, waar gewerkt wordt vallen spaanders en het is (helaas) verre van ideaal maar 

hopelijk zien we jullie gauw op het zwembad. 

Walther  

 

Trainingen  
 Ja! Vanaf 25 mei kunnen we weer gaan trainen. Dit zal wel moeten gebeuren onder strikte regels en 

er mogen niet meer dan 15 personen tegelijk in het bad. Douchen zal thuis moeten gebeuren en ook 

de toiletten en de kantine blijven vooralsnog gesloten. Doordat we met maximaal 15 personen 

tegelijk in het bad mogen zal dit ten koste gaan van de effectieve trainingstijd. Daarom volgt er 

telkens een opsplitsing van groepen in tijdseenheden van 3 kwartier. 

Ook mag er voorlopig nog geen contactsport beoefend worden, dus zal het trainen uitsluitend 

bestaan uit zwemtraining. De trainers zullen jullie benaderen op welk tijdstip je kunt trainen en dit 

zal bij een aantal groepen gaan op basis van inschrijving (vanwege de limiet van 15 personen, 

uitgezonderd jeugd onder 13). Verder geldt de 1,5 meter afstand in maar ook buiten het bad. 

Omkleden zal gebeuren met dames en heren achter elkaar dus is het raadzaam om de zwemkleding 

al thuis aan te trekken.  Kleding en schoeisel mogen niet achter gelaten worden in de kleedruimte, 

meenemen naar de zwemzaal dus. Een grote tas om de kleding in te stoppen is raadzaam. Na afloop 

van de training gaan de dames en heren  zonder te douchen in de dames- en herenkleedruimtes om 

zich te ontdoen van de natte zwemkleding. Het is niet ideaal maar we kunnen in elk geval weer iets 

doen om onze conditie op te bouwen en elkaar te ontmoeten (op gepaste afstand). Hopelijk kunnen 

we vanaf september weer op de normale wijze gebruik maken van het bad. 

Tevens blijft het tot 3 juli mogelijk voor zowel zwem- en polojeugd om te veldtrainingen achter het 

zwembad te blijven volgen, zodat jullie toch weer met een goede conditie de zomervakantie ingaan.  

 
Bij vragen over indeling van de groepen e.d. kan je altijd terecht bij je trainer of in de  groepsapp.         

HJ           


