NIEUWSBRIEF juni 2020
Beste leden, kaderleden en ouders,

Zoals jullie weten zijn vanaf 18 mei de zwembaden in Arnhem weer open. Afgelopen week zijn de
Arnhemse Watervrienden ook weer gestart met het hervatten van de lessen ABC,
synchroonzwemmen, het 16+ uur en de wedstrijdtrainingen. Dit is goed verlopen en iedereen hield
zich aan de richtlijnen. Het was fijn om iedereen weer te zien.

De richtlijnen van het RIVM en het protocol van het Sportbedrijf hebben wel gevolgen voor de
manier waarop wij op dit moment onze zwemlessen en trainingen kunnen geven. Als het goed is
heeft u van ons inmiddels bericht gehad wat dit voor u of uw kind betekent. Omdat dit niet voor
iedereen hetzelfde is, willen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de herstart van de
Arnhemse Watervrienden.

Gevolgen Richtlijnen RIVM en Protocol Sportbedrijf
Als eerste heeft het Sportbedrijf besloten om de mensen die behoren tot de risicogroep niet toe te
laten tot het zwembad. Voor onze vereniging betekent dit helaas dat onze leden en kaderleden die
ouder zijn dan 70 niet mogen zwemmen of lesgeven. Wij vinden dit erg jammer en hopen dat we
deze leden ook weer snel mogen begroeten.

Per bad mogen maar 30 zwemmers tegelijk aanwezig zijn. Op sommige uren leidt dit tot problemen.
Als bestuur hebben we daarom de keuze gemaakt om op dit moment alleen te starten met de lessen
ABC, waarbij we diploma C van vrijdag het eerste uur hebben verplaatst naar het tweede uur.
Dit betekent dat de lessen Zwemvaardigheid 1,2 en 3, snorkelen en waterpolo voorlopig nog niet
doorgaan. De reden hiervoor is enerzijds dat wij het belangrijk vinden dat onze beginnende
zwemmers zo snel mogelijk hun ABC kunnen halen. Anderzijds worden bij Zwemvaardigheid 1,2 en 3,
snorkelen en waterpolo materialen van de vereniging gebruikt. Het gezamenlijk gebruik van
materialen brengt extra risico op verspreiding van het Coronavirus met zich mee. Dit risico willen wij
als vereniging niet nemen.
Tenslotte geldt dat onze instructeurs 1,5 meter afstand tot de leskinderen moeten houden. In het
diepe bad wordt vanaf de kant les of training gegeven en kunnen wij makkelijk genoeg afstand
bewaren. Voor de badjes 1, 2 en 3 ligt dit anders. Als zwemvereniging AWV hebben wij de
gezamenlijke visie om de kinderen te leren zwemmen zonder drijfmiddelen. Deze worden daarom
alleen incidenteel gebruikt tijdens de lessen.

Voor nu betekent dit dat wij van mening zijn dat wij de kinderen niet op een goede manier de
zwemslagen kunnen aanleren en op 1,5 meter afstand ook geen zorg kunnen dragen voor de
veiligheid van uw kinderen. Als bestuur hebben we daarom de moeilijke keuze gemaakt om de lessen
in het instructiebad/het ondiepe tot aan de zomervakantie niet te starten.
Wij snappen dat wij door onze keuzen leden moeten teleurstellen. Ook wij hadden gehoopt al onze
leden weer te kunnen begroeten. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten. Zodra de
richtlijnen wijzigen, zullen wij bekijken of wij ook andere groepen weer kunnen opstarten. Ook
onderzoeken wij de mogelijkheden om de lessen van badje 1, 2 en 3 op een andere manier vorm te
geven en streven ernaar om deze groepen na de zomervakantie weer op te starten.

Zwemlessen en trainingen vanaf 1 juni tot en met 3 juli
De lessen in het instructiebad, zwemvaardigheid, snorkelen en waterpolo gaan voorlopig nog niet
van start. In onderstaande tabel hebben wij aangegeven welke lessen wel doorgaan en wanneer.

Dag

Tijdstip

Groepen

Woensdag

18.45 – 19:30

Wedstrijdteam

Donderdag

17.15 - 18.15

Synchroonzwemmen

17.30 – 18.15

ABC

18.00-18.45

AB

18.45-19.30

ABC, incl. C van 18.00 uur

19.30-20.30

Wedstrijdteam

20.30-21.30

16+

Vrijdag

Protocol Sportbedrijf en toelichting Arnhemse Watervrienden
Tijdens de lessen en trainingen volgen wij het protocol van het Sportbedrijf. Bij het protocol is per
bad een handleiding geschreven om onduidelijkheden weg te nemen. Het Protocol en de uitleg heeft
u per mail ontvangen. Ook zijn deze op onze site te vinden.
Geen bericht ontvangen?
Heeft u geen bericht van ons ontvangen, dan zijn uw juiste adres of e-mailgegevens niet bij ons
bekend. Wilt u dan de juiste gegevens onder vermelding van de naam van uw kind/ uw naam mailen
naar secretaris@watervrienden.nl

