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CORONA 
De huidige maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis raken de zwemsport 
hard en diep. Onze sport kan door veel verenigingen niet meer (volledig) 
worden aangeboden. Met de huidige avondlockdown is er voor DWF geen of 
maar zeer beperkt badwater beschikbaar voor de verenigingsactiviteiten. 
Daarmee staat deze lockdown voor DWF bijna gelijk aan een volledig 
lockdown. Terwijl zwemmen bijdraagt aan de weerbaarheid tegen onder 
andere het coronavirus.  
 
Zoals in onze voorgaande nieuwsbrief aangekondigd komen al onze reguliere 
trainingen (vanaf zondag 28 november 17:00 uur) tot nader order te vervallen. 
In deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van enkele 
beslissingen die wij als bestuur hierop genomen hebben voor de restanten 
van het jaar 2021. 
 
Maar allereerst het volgende: 
 
Wedstrijdzwemmen 
Daar waar het mogelijk is, zullen de geplande wedstrijden doorgaan. Wij 
hebben als vereniging nog 1 wedstrijd op de planning staan, waarvoor wij een 
protocol hebben geschreven om dit verantwoord te kunnen organiseren. Dit 
protocol zal gedeeld worden met de aanwezige zwemmers en vrijwilligers. Wij 
roepen al onze leden die hierbij aanwezig zijn op om hun verantwoordelijkheid 
te nemen en jezelf te houden aan het protocol en de basismaatregelen om bij 
deze wedstrijd er nog het maximale uit te kunnen halen. 
 
Waterpolo 
Door de afgekondigde avondlockdown kan slechts 14% van de wedstrijden 
binnen de regio- en bondscompetitie op de geplande tijdstippen doorgang 
vinden. Bij doorgang zullen de verschillende competities steeds verder scheef 
gaan lopen en daarom is door de KNZB besloten om de competitie tenminste 
tot aan de jaarwisseling stil te leggen. Streven vanuit de competitieleiding is 
om tezamen met de verenigingen te kijken of de nu gemiste wedstrijden 
ingehaald kunnen/dienen te worden. 
 
Besluiten DWF 
Aangezien we al onze reguliere trainingen en bijna al het wedstrijdaanbod 
voor tenminste de maand december hebben moeten schrappen, is besloten 
om in de maand december Geen contributie te heffen. Wij gaan er vanuit dat 
er een nieuwe compensatieregeling komt vanuit de overheid en hebben dit 
besluit dan ook vooruitlopend op die regeling genomen voor de maand 
december. Wij zullen dit per maand bekijken en jullie tijdig op de hoogte 
brengen van nieuwe besluiten en/of een verlenging van dit besluit. 
 
Daarnaast hebben wij met Optisport kunnen regelen dat wij op zaterdag 11 
december en zaterdag 18 december s’ middags badwater kunnen huren om 
toch enige training aan te kunnen bieden. Wij willen dit als volgt indelen: 
 
13:30 – 14:30 banenzwemmen/trainen (alle leeftijden) 
14:30 – 15:30 waterpolo (alle leeftijden) 
 
Uiteraard hadden wij graag meer willen doen en wij realiseren ons dat deze 
beslissingen niet bij iedereen in goede aarde vallen. Helaas blijkt meer niet 
mogelijk binnen de huidige maatregelen. Wij hopen en rekenen op jullie begrip 
en medewerking in deze voor allen lastige tijden. 



Pietenfeest 
Helaas gooide het coronavirus dit jaar letterlijk roet in het 
zwembadwater en kon ons geplande pietenfeest tijdens de 
zwemtraining van maandag 29 november niet doorgaan. Echter 
werd er snel geschakeld door de activiteitencommissie en bleken de 
pieten ook enthousiast om onze jeugdleden thuis een bezoekje te 
brengen. 

 
Nieuwjaarsduik 
Corona zorgt voor een extra uitdaging om het verenigingsgevoel vast 
te houden, maar wij blijven positief en hopen dat we wel de 
Nieuwjaarsduik kunnen organiseren. Voorlopig staat deze met 
potlood gepland voor zaterdag 8 januari 13:00 – 14:00 uur, maar 
uiteraard zullen wij hier afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen.  
Hierover hopen wij jullie begin januari meer te kunnen laten weten 
 

Grote Clubactie 

Ook dit jaar zijn onze (jeugd)leden op pad gegaan om zoveel mogelijk loten te verkopen voor de Grote Clubactie, en 

niet zonder resultaat. In totaal is er met de Grote Clubactie €726,72 euro voor DWF opgehaald, waar wij uiteraard 

enorm blij mee zijn! Dit geld zal gebruikt worden om nieuwe trainingsmaterialen voor de jeugd aan te schaffen en 

hiervan zullen jullie in 2022 dus plezier kunnen beleven! De 3 jeugdleden die de meeste loten hebben verkocht 

hebben van onze pieten hiervoor een extra cadeau ontvangen. 

Vrijwilligersdag 
DWF draait volledig op vrijwilligers, die dus het kloppende hart vormen van onze vereniging. Zonder vrijwilligers kan er 
immers niet gezwommen worden en kunnen er geen activiteiten georganiseerd worden. Op dinsdag 7 december is 
het Nationale vrijwilligersdag en wilden wij enorm graag stil staan bij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, zeker in 
deze lastige tijden. Wij hadden iets leuks bedacht om onze vrijwilligers te bedanken op deze dag, maar helaas kan dit 
met de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Wij willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om onze 
vrijwilligers via deze nieuwsflits enorm te bedanken voor hun inzet en willen tevens direct aankondigen dat wij in het 
jaar 2022 het goed zullen maken met jullie. 
 
Naast dat onze vrijwilligers het kloppend hart zijn van onze vereniging, wij kunnen immers niet zonder vrijwilligers, is 
vrijwilligerswerk binnen DWF ook nog eens heel erg leuk om te doen en kan het ook nog eens helpen bij de 
persoonlijke ontwikkeling. Binnen DWF zijn we altijd op zoek naar mensen die zich samen met het bestuur en de 
andere vrijwilligers in willen zetten om invulling te geven aan de verschillende activiteiten van onze vereniging.  
Wil je hier ook je steentje aan bijdragen en echt onderdeel worden van de organisatie achter de vereniging? Neem 
dan eens contact op met bestuurslid Ingeborg van Neerbos via vrijwilligers.dwf@gmail.com 

Tot slot 
We hopen dat de aangekondigde maatregelen het gewenste effect bereiken en dat het bij de aangekondigde 3 weken 

zal blijven. We houden jullie zo goed als mogelijk op de hoogte en zullen er alles aan doen om jullie mogelijkheden te 

blijven bieden. Mede hierom willen wij graag alvast inventariseren of er animo is om s’ ochtends van 6:00 – 7:00 uur te 

trainen mits de avondlockdown langer gaat duren als de aangekondigde 3 weken. Wij willen jullie vragen om bij animo 

dit door te geven via trainingen.dwf@gmail.com zodat wij hier mogelijk alvast het een en ander voor in gang kunnen 

zetten. 

Mochten jullie daarnaast andere ideeën m.b.t. de vereniging hebben horen wij het uiteraard ook graag!  

Pas goed op jezelf en op elkaar en hopelijk zien wij elkaar snel weer in het zwembad. 
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