UPDATE 26-05-2020
Beste leden van de Reddingsbrigade Watervrienden Sittard,
U zult zeker in de media gelezen hebben dat het zwembad de
Nieuwe Hateboer gefaseerd opengaat op 25 mei. Het betreft dan
alleen het banenzwemmen. Voor alle andere activiteiten, inclusief de
verenigingen, zal dat pas gebeuren nadat de protocollen van de
verenigingen goedgekeurd zijn door de sportstichting en Gemeente
Sittard-Geleen.
Voor ons betekent dit dat wij ons dienen te houden aan de
protocollen die opgesteld zijn door de Zwembadbranche in overleg
met het RIVM. De protocollen zijn per zwembad specifiek, zo zijn er
voor het zwembad de Nieuwe Hateboer de volgende huisregels van
kracht: douchen voor en na het zwemmen thuis, thuis ook je
zwemkleding aantrekken, pas 5 minuten voor aanvang van de lessen
arriveren, melden bij de toezichthouder wanneer je naar het toilet
moet enz. enz.
In het protocol wordt ook geadviseerd om vanaf de kant les te
geven compleet met monddoekjes. Het gevolg is dat wij niet op een
effectieve manier de lessen kunnen aanbieden, wij zijn juist gewend
om samen met onze leden tijdens de lessen in het water te zijn!
Daar komt ook nog bij dat het merendeel van ons lesgevend kader
aangegeven heeft een voorkeur te hebben om pas weer op 30
augustus te starten indien dit mag van de richtlijnen van het RIVM en
respecteren deze keus dan ook!
Wij starten op 30 augustus 2020 weer met onze
verenigingsactiviteiten als er geen aanscherpingen komen vanuit de
overheid. Natuurlijk aangepast aan de eisen zoals gesteld in de
protocollen. Onze hoop is dat we jullie allemaal weer gezond en wel
kunnen begroeten.
Natuurlijk zal de contributie van € 5,00 gehandhaafd blijven tot 1
september 2020. Blijf de website en de facebookpagina volgen.
Heeft u vragen dat horen wij het graag via
info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl

Voor zover dat mogelijk is wensen wij jullie allemaal een gezonde en
fijne zomervakantie toe.
Bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
UPDATE 12-5-2020
Beste leden & ouders/verzorgers,
Zoals jullie in de media gelezen hebben, gaan de (binnen)zwembaden
stapsgewijs open.
Wij zijn op dit moment in afwachting van het beleid van de
Gemeente Sittard-Geleen en sportstichting t.a.v. het zwemmen.
Daardoor kunnen we jullie nog geen datum geven, wanneer de
zwemlessen weer terugopstarten.
Zodra we meer weten over hun beleid, zullen we jullie weer een
update geven.
Achter de schermen zijn we ondertussen druk bezig met het maken
van een protocol, zodat we jullie op een veilige manier conform de
richtlijnen straks weer kunnen verwelkomen bij de zwemlessen.
In de maand juni stonden het proef- en diplomazwemmen gepland.
Deze zullen helaas niet door gaan en naar een later te bepalen datum
verzet worden.
Jullie worden verder op de hoogte gehouden via onze website
www.reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Voor meer informatie kunnen jullie ons mailen via
info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Namens bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
UPDATE 29-4-2020
Geachte Leden en ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van de maatregelen die de Nederlandse Overheid
heeft bekend gemaakt ten aanzien van het indammen van het
coronavirus, laat het bestuur van Reddingsbrigade Watervrienden
Sittard weten dat in elk geval tot 20 mei 2020 alle activiteiten
zowel op zondag als maandag worden geannuleerd.

Om jullie in deze moeilijke tijd tegemoet te komen zal de contributie
nogmaals éénmalig verlaagd worden naar € 5,00 voor de
maand mei 2020. (net zoals geldend voor de maand april)
Mochten de maatregelen na 20 mei 2020 nog verder van kracht zijn
zullen we jullie verder informeren.
Uiteraard als de zwemlessen in de maand juni 2020 weer hervat
worden wordt de contributie € 18,00 per maand
Jullie worden verder op de hoogte gehouden via onze website
www.reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Voor meer informatie kunnen jullie ons mailen via
info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Namens bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
---------------------------------------------------------------Dit betreft een noodmaatregel waarbij geen aanspraak op restitutie
van voorgaande contributiegelden gemaakt kan worden.
UPDATE 31-3-2020
Geachte Leden en ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen die de
Nederlandse Overheid op 31 maart 2020 heeft bekend gemaakt ten
aanzien van het indammen van het coronavirus, laat het bestuur van
Reddingsbrigade Watervrienden Sittard weten dat in elk geval tot 28
April 2020 alle activiteiten zowel op zondag als maandag
worden geannuleerd.
Om jullie in deze moeilijke tijd tegemoet te komen zal de contributie
éénmalig verlaagd worden naar € 5,00 voor de maand april
2020.
Mochten de maatregelen na 28 april 2020 nog verder van kracht zijn
zullen we jullie verder informeren.
Uiteraard als de zwemlessen in de maand mei 2020 weer hervat
worden wordt de contributie € 18,00 per maand
Jullie worden verder op de hoogte gehouden via onze website

www.reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Voor meer informatie kunnen jullie ons mailen via
info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Namens bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
---------------------------------------------------------------Dit betreft een noodmaatregel waarbij geen aanspraak op restitutie
van voorgaande contributiegelden gemaakt kan worden.
UPDATE 17-3-2020
Na het besluit van de regering zijn wij genoodzaakt om de termijn om
GEEN zwemlessen te geven tot 31 maart te verlengen naar 6 april
2020.
Dus tot 6 april 2020 worden alle activiteiten zowel op zondag
als maandag geannuleerd.
Over hoe we de gemiste lessen kunnen gaan compenseren zijn wij nog
over in gesprek.
We hopen jullie zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven.
13-03-2020
Geachte Leden en ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van de maatregelen die de Nederlandse Overheid en
het RIVM op 12 maart hebben bekend gemaakt ten aanzien van het
indammen van het coronavirus, laat het bestuur van Reddingsbrigade
Watervrienden Sittard weten dat in elk geval tot 31 maart 2020 alle
activiteiten zowel op zondag als maandag worden geannuleerd.
Jullie worden verder op de hoogte gehouden via onze website
www.reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Voor meer informatie kunt u ons mailen via
info@reddingsbrigade-watervriendensittard.nl
Wij betreuren het dat alle activiteiten per direct worden geannuleerd
maar hopen op jullie begrip!
Namens bestuur Reddingsbrigade Watervrienden Sittard

Dit betreft een noodmaatregel waarbij geen aanspraak op restitutie
van contributiegelden gemaakt kan worden.

