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Beste zwemmers, ouders, 

Wij zijn verheugd het nieuwe zwemseizoen 2020 – 2021 te mogen opstarten.  Het heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad om tot een consensus te komen tussen zoveel mogelijk 
zwemmers opnieuw te laten zwemmen en de strikte CORONA-maatregelen na te leven. 

Wij vragen met aandrang om: 
- bij het zich ziek voelen, koorts of begin van symptomen zoals droge hoest, verkoudheid, 
enz jullie weten wel wat wij bedoelen    

AUB kom niet naar het zwembad en blijf thuis.  Dit in het welzijn van 

jezelf en van anderen - AUB. 

Door het gemeentebestuur De Haan zijn volgende strikte voorwaarden opgelegd: 
- de aangeduide looprichtingen moeten te allen tijde gevolgd worden; 
- tijdens de uren die ook toegankelijk zijn voor het publiek/de bevolking moet het contact in 
kleedruimtes/inkom vermeden worden en mogelijks zal er hierbij gefaseerd moeten 
binnen/buiten gegaan worden; 
- instructies van zwembadpersoneel moeten hierbij stipt opgevolgd worden; 
- de maxima in het zwembad mag niet meer zijn dan 60 personen; 
- douchen kan(moet) enkel bij het binnenkomen; 
- bij het betreden van de inkom (tot voor de omkleedruimtes) dient door +12 en 
begeleiders een mondmasker gedragen te worden. 

Vandaar hebben wij een soort draaiboek gemaakt waarbij we jullie medewerking nodig 
hebben, om onze zwemtrainingen op de meest veilige manier te laten verlopen. Mogen wij 
vragen deze aandachtig door te nemen. 
Jullie zullen misschien bij het lezen van nieuwe maatregelen, de wenkbrauwen fronsen, 
maar alle medewerkers van onze vereniging zullen hun uiterste best doen om de kleuters, 
kinderen, jeugd en volwassenen een veilig en aangenaam gevoel te geven. 
PS: alle positieve verbeterpunten zijn steeds welkom (mail ze ons). 

Uurregeling trainingen: 
Voor de eerste maandagtraining op 07 september - (reddend zwemmen woensdag 09 
september) blijven zowel de uurregelingen als het trainingsindelingen van de zwemmer 
ongewijzigd net als deze voor de CORONA-stop 
Daar één van de voorwaarden vermeldt, dat er max 60 personen in het zwembad 
aanwezig mogen zijn (trainers, redder, medewerkers inbegrepen), kunnen we pas na een 
tweetal maandag- woensdagtrainingen deze voorwaarde evalueren. 
Het bestuur zal, in samenspraak met de trainers, oordelen welk de mogelijkheden  zijn om 
in eerste instantie onze bestaande leden voorrang te geven, maar ook de nieuwe 
kandidaat leden enig perspectief te geven om bij onze zwemvereniging aan te sluiten.  

Aankomst zwembad: 
Net als in alle andere openbare gebouwen is het dragen van een mondmasker +12j 
verplicht, alsmede de veilige afstandsregels van 1,5meter te respecteren. Aan de 
inkom van het zwembad staat een console met ontsmettingsmiddel voor de handen. 



Zoals vermeld in de eerste voorwaarde moet de aangeduide looprichting te allen tijde 
gevolgd worden.  Pijlen op de grond zijn aangebracht. 

Aanmelden bij aankomst – inkom kassa: 
Bij het binnenkomen van het zwemcomplex (thv. kassa) meld je zich aan bij de 
clubverantwoordelijke (maandagtraining aan de infotafel – andere sessies 
clubverantwoordelijke). Daar vertoon je de aanwezigheidskaart. 
Voor kleinere kinderen, welke begeleid worden door ouder/grootouder, vragen wij om dit te 
beperken tot één begeleider. 
Ook daar staat een console voor de handen te ontsmetten. Deze verplichting om handen 
te ontsmetten geldt zowel voor de zwemmer als voor de eventuele begeleider.  Voor de 
kleinere kinderen vragen wij de ouder/grootouder om het kind hierbij te helpen om te 
vermijden dat ontsmettingsmiddel in het gezicht zou terecht komen. 
Vervolgens wordt de aanwezigheid door de clubverantwoordelijk genoteerd op een 
aanwezigheidslijst per sessie. Betreft een federale verplichting om bij eventuele 
besmetting(en), een aanwezigheidslijst te kunnen voorleggen. 

Betreden van de kleedruimten: 
Voor de begeleidende ouder/grootouder blijft het dragen van het mondmasker steeds 
VERPLICHT, als het ontsmetten van handen zowel bij binnenkomens als verlaten van de 
kleedruimte  
In de kleedruimte zal een clubafgevaardigde de zwemmer of begeleider van de zwemmer, 
een kleedruimte aanwijzen hetzij: 

- één van de grote kleedcabines 
- één van de kleedhokjes 

OPGELET: 
De begeleidende ouder/grootouder gaat NIET mee met het kind tot aan het voetbad (regel 
max 60 personen in het zwembad).  De begeleider beperkt zich tot de ruimte van de 
kleedcabine of -hokje. 
Voor de woensdagtrainingen  (waarbij ook publiek is toegelaten) MOETEN onze leden de 
grote kleedcabines gebruiken. 

- “reddend zwemmen” - jongens cabine 1  - meisjes cabine 3 
- “volwassenen maandagtraining”  - heren cabine 2  - dames cabine 4 
- “wedstrijdzwemmers” - jongens cabine 1  - meisjes cabine 3 

Voor aanvang van zwemtraining: 
Voor de kinderen van de watergewenning zal de clubafgevaardigde/trainers de kleuter 
begeleiden naar de zitbank aan het instructiebad . 
De zwemmer (ZONDER begeleider) begeeft zich richting zwembad. 
- via het voetbad neemt hij al dan niet een douche 
- begeeft zich naar het begin van het zwembad thv de startblokken. 
Hij neemt plaats ter hoogte van de startblok welke zal aangeduid worden door een 
kleurige kegel (rood-geel-oranje-) net zoals de baanverdeling voor de CORONA-stop. 

Aanvang zwemtraining: 
Voor de kinderen van de watergewenning zijn de juffen aanwezig in de buurt van het 
instructiebad. Onze juffen dragen de grootste zorg over de kleuters, waar wij als zwemclub 
erg fier op zijn. 
De andere zwemmers worden door hun trainer begeleid naar het ondiepe gedeelte van 
het zwembad alwaar de zwemtraining start. 
Bij de wissel tussen verschilllende sessies – zie item “einde training” 

Tijdens de zwemtraining: 
Tijdens de training worden de aanbevelingen van de trainer – hoofdtrainer en/of de redder 
opgevolgd. 



Opstelling zwemmers per baan: 
Aan de zwemmers in hun eigen “baanbubbel” wordt gevraagd zoveel mogelijk enige 
“afstand” te bewaren (m.a.v. zo weinig mogelijk lichamelijk contact – jullie weten wel…) 
Zwemtraining zelf: 
De trainers zullen (zoveel als mogelijk) de nodige afstandsregels respecteren, maar zoals 
al zo vaak gezegd, zal het gezond verstand primeren. 
Algemeen: 
Indien een zwemmer naar het toilet dient te gaan, licht hij zijn verantwoordelijke trainer in 
van zijn kortstondige afwezigheid. 
Bij het vroegtijdig beëindigen van de training (hetzij zich niet goed voelen, op vraag van de 
ouders, enz) wordt dit voor de training gemeld aan de verantwoordelijke trainer en aan de 
clubverantwoordelijke in de kleedruimte van het zwembad, bij het verlaten van het 
zwembad. 

Einde van de zwemtraining 
Bij het einde van de zwemsessie: 

- de kleuters van de watergewenning worden enkele minuten voordien uit het water 
gehaald. (na de training GEEN douche mogelijk). 
De kinderen worden door de juffen begeleid tot aan het voetbad. De 
clubverantwoordelijk van de kleedruimte vangen de kleuters op en begeleiden ze 
naar de kleedcabines. De begeleide ouder/grootouder vangt de kleuter op in de 
kleedcabine.. 
De kleuters van de volgende sessie zitten inmiddels (begeleid door de 
clubverantwoordelijke kleedruimte) op de zitbanken aan het instructiebad. 

- andere zwemmers 
Opgelet: 
Bij de wissel (uitgez. eerste sessie) zullen zwemmers aanwezig zijn ter hoogte van 
de startblokken (volgende sessie) en zwemmers in het ondiepe gedeelte (einde 
training). 
Vandaar stellen wij voor dat : 
- zwemmers einde training zullen het zwembad verlaten via stenen trap en 

vervolgens door het voetbad naar de kleedruimte. 
- zwemmers volgende sessie begeven zich op aanwijzen van hun trainer via de 

zijde aan de kant van het raam cafetaria, naar hun baan(ondiep gedeelte).  
 

Algemeen: 
Na de training: 

- is het nemen van een douche NIET meer toegelaten (zie voorwaarden gemeente) 
- de verlatende zwemmers volgen de aanbevelingen van de clubverantwoordelijke 

kleedruimte op, welke hen een vrijgekomen kleedruimte aanduiden. 
- de zwemmer blijft zich niet onnodig ophouden 
- bij verlaten van de kleedruimte wordt het dragen van een mondmasker +12j 

verplicht 
- het ontsmetten van de handen verplicht 
- het volgen van de looprichting via uitgang moet opgevolgd worden 

Allerlei: 
Gevonden voorwerpen in de douches - kleedruimtes of –hokjes worden aan de 
clubverantwoordelijke aan de inkom of aan de kassa van het zwembad afgegeven. 

Nuttige info: 

Lid worden of verlenging van lidmaatschap: 
Ieder nieuw lid krijgt twee gratis zwembeurten om zowel de zwemsport als de werking van 
onze vereniging te leren kennen.  Na de tweede gratis zwembeurt wordt gevraagd om het 
verschuldigde lidgeld te vereffenen.  Het lidgeld geldt altijd voor één jaar (vb.: lid van 1 mei 



tot en met 30 april van volgend jaar). De toegang tot het zwembad tijdens de voorgestelde 
trainingen zijn gratis voor de leden.  
Buiten de voorziene zwemtrainingen is deze gratis toegang niet van toepassing (zwembad 
wordt niet door de club afgehuurd). 
De leden, welke eerder lid waren, ontvangen na het verlopen van hun jaar lidgeld, van de 
penningmeester een enveloppe met de uitnodiging om je lidmaatschap opnieuw te 
verlengen. Onderaan de uitnodigingsbrief staan de, door ons gekende persoonlijke 
gegevens van je vermeld. Wij vragen de gegevens te controleren en de strook hetzij +18 
jaar zelf, anders door één van de ouders of voogd, te ondertekenen en terug te bezorgen 
aan de penningmeester (infotafel maandagtraining) of aan de clubverantwoordelijke van 
de trainingssessie. 
Mogen wij vragen om zo spoedig mogelijk het verschuldigde lidgeld hetzij tijdens een 
maandagtraining aan de penningmeester te betalen, hetzij door storting op de 
clubrekening, te vereffenen. Hiermee wordt het lidmaatschap verlengd met één jaar en 
ben je opnieuw verzekerd. 
Bij de inschrijving verklaart de zwemmer of indien de zwemmer -18 jaar, is zijn ouders of 
voogd, dat hij/zij de nodige fysische en medische geschiktheid heeft om de zwemsport te 
beoefenen.  

Te dragen zwemkledij: 
zoals in de meeste zwembaden zijn 

✓ Lange shorts 
✓ Ondergoed 
✓ Strings 

niet toegelaten.  Gezien je bij onze club komt om te zwemmen, spreekt het voor zich dat je 
: 
✓ zwembroek of zwempak 
✓ zwembrilletje  
✓ kinderen met lang haar, wordt gevraagd deze ofwel samen te binden ofwel badmuts 

te dragen 
✓ oorbellen, halskettingen en andere sieraden worden niet gedragen tijdens het 

zwemmen. 
✓ Kauwgom, snoep of dergelijke is eveneens uit den boze 

Goed om te weten: 
Men wordt verzocht regelmatig, hetzij de website van de club www.vrijezwemmers.be , 
hetzij de muurkast in de inkom, te raadplegen voor clubinfo.  Vragen mogen steeds 
gemaild worden naar ons email adres vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com.  
Begeleidende ouders of verantwoordelijken worden verzocht hun kinderen in de inkomhal 
op te wachten. 
De VZW kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen op 
weg van of naar het zwembad.  De kinderen dienen door de ouders of verantwoordelijken 
naar de inkomhal van het zwembad gebracht en afgehaald te worden. 

Via de ziekteverzekering kan een terugbetaling van het lidgeld bekomen worden. Vraag 
het formulier aan (of via hun site downloaden).  Dit formulier kan afgegeven worden aan 
de clubverantwoordelijke aan de inkom gedurende de maandagtraining.  Deze kan je de 
volgende maandag, ingevuld, terug opvragen. 
 

Namens het bestuur, 
Voorzitter                 Secretaris 

Chris Ossieur          Patrick Ossieur 
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