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Beste DBD-ers, ouders en/of verzorgers, 
 
 
Wellicht hebben jullie al meegekregen dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer beperkt open mogen. Dit besluit 
kwam voor zowel ons als het ZIB als een onverwachte, maar zeer aangenaam positieve verrassing.  
 
Het bericht om weer open te mogen is zeer onverwacht gekomen, waardoor nagenoeg alle zwembaden en ook het 
ZIB tijd nodig heeft om het zwembad gereed te hebben voor gebruik. Dit is deels technisch, maar zeker ook voor de 
invulling en toepassing van de protocollen. Daarom is het pas vanaf 18 mei mogelijk om te zwemmen. 
 
De bijbehorende regels en protocollen zijn vandaag bekend gemaakt, maar wij als Bestuur hebben, waarschijnlijk net 
als jullie, nog 1001 vragen. We gaan de komende week proberen zo veel mogelijk duidelijk te krijgen en het voor 
iedereen zo goed mogelijk in te vullen. 
 
De afgelopen weken hebben we achter de schermen al diverse keren overleg gehad met het ZIB. Samen met het ZIB 
gaan we dan ook ons uiterste best doen om alles zo snel mogelijk toe te passen op onze zwemmomenten. 
 
Omdat jullie als leden de vereniging en wij als vereniging het ZIB hebben doorbetaald, zijn wij de eerste die weer 
mogen zwemmen. Dat is de verdienste van ons allemaal. Er zijn andere groepen en verenigingen die pas later mogen 
starten. Er worden ook vragen gesteld over compensatie. Ook daar zijn we druk mee bezig, maar we zijn als 
vereniging niet in de luxe financiële positie dat we nu al weg kunnen geven wat we nog niet hebben.  
 
Vast staat dat het ZIB bereid is om in de zomervakantie, waar we normaal gesproken niet zwemmen, uren te 
compenseren. Daarmee worden we de afgelopen 2 maanden die we verloren hebben op passende wijze tegemoet 
gekomen. Daarnaast doen wij als Bestuur er alles aan om financiële compensatie te krijgen via de overheid. Mocht 
dat lukken, dan zal dat waar mogelijk uiteraard met de leden verrekend worden. Hiervoor doen wij een beroep op 
jullie geduld.  
 
Volgend weekend laten we iedereen per mail weten hoe we de verdere invulling vanaf 18 mei doen. 
 
Het Bestuur 
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