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Aan: alle leden van WZ&PC De Rijn 
Betreft: Update 1 i.v.m. coronavirus 
 
Wageningen, 26 maart 2020 

 
Beste leden, 
 
Via deze brief willen wij jullie op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen sinds het 
stopzetten van alle activiteiten op 12 maart jongstleden. Het Coronavirus heeft ingrijpende gevolgen 
voor ons allemaal, de directe gevolgen voor alle leden zijn hieronder samengevat: 

- Zwemlessen, swimkick trainingen, zwem- en waterpolo trainingen, krachttrainingen en 
wedstrijden gaan in ieder geval tot en met 6 april niet door. Het zwembad is in ieder geval tot 
en met die datum gesloten. 

- Verder heeft de KNZB bepaald dat de competitie 2019/2020 voor het zwemmen en waterpolo 
tot zijn einde is gekomen. Uitspraken over de afwikkeling volgen op 6 april en worden door ons 
in de gaten gehouden.  

- De KNZB heeft tot en met 1 juni verder ook alle overige wedstrijden afgelast. 
- De jeugdkampen die we organiseren voor het zwemmen en waterpolo komen te vervallen. 

 
De KNZB verzorgt trouwens regelmatig informatie updates, hiervoor verwijzen wij graag naar: 
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/ 
 
Financiële gevolgen voor de vereniging 
Het mag duidelijk zijn dat de uitzonderlijke situatie waarin we verkeren ook financiële gevolgen heeft 
voor de vereniging. Het bestuur houdt deze nauwkeurig in de gaten en stuurt waar nodig bij. Er vindt 
daarvoor afstemming plaats met de gemeente, de zwembaden die we huren en de KNZB. Vooralsnog 
hoeven we geen bijzondere maatregelen te nemen en streven we ernaar zaken zoveel mogelijk 
“normaal” te houden. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat we 
door deze moeilijke situatie heen komen. Dit houdt vooralsnog in dat de kosten voor de vereniging 
doorlopen en daarmee ook het innen van de contributies.  
 
Zodra er meer bekend is over het hervatten van de activiteiten, zal het bestuur dit communiceren. 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op via: Bestuur@de-rijn.nl. 
 
Ondertussen hopen wij dat iedereen deze periode in goede gezondheid doorkomt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Het Bestuur 
WZ&PC De Rijn 

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/
mailto:Bestuur@de-rijn.nl

