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CORONA 
In de persconferentie is vrijdagavond 26 november aangekondigd dat onder 
andere de amateursport, restaurants en cafés en sportscholen vanaf zondag 
28 november dicht moeten van 17:00 tot 5:00 uur. De cijfers van het aantal 
besmettingen tonen aan dat deze maatregel nodig is. Wij begrijpen deze 
keuze van de overheid en zijn blij dat er op andere tijdstippen nog wel gesport 
kan worden. Hoewel dat voor veel van onze leden lastig is gezien de andere 
verplichtingen die we hebben. Momenteel bekijken we of er andere 
mogelijkheden zijn. 
 
Deze nieuwe maatregel zal ingaan vanaf zondag 28 november 17:00 uur. 
Competities die dit weekend op zondagavond gepland stonden, zullen 
vanwege de nieuwe maatregel komen te vervallen en moeten eventueel 
worden verplaatst naar een ander moment. Ook de borstcrawlcursussen van 
Mijnzwemcoach die normaal gesproken in de avonduren plaatsvinden, zullen 
worden verzet naar een ander tijdstip. Cursisten worden hier in de komende 
dagen over geïnformeerd. 
 
De gevolgen voor de zwemwedstrijden en de waterpolocompetities zullen in 
de loop van de week duidelijk worden.  
 
We hebben inmiddels een mail ontvangen vanuit de gemeente. Zij betuigen 
hun steun en geven aan dat ze open staan voor een gesprek als we daar 
behoefte aan hebben. 
 
Er is inmiddels ook aangegeven dat er een steunmaatregel komt. Hoe, wat, 
wanneer, is nog niet bekend. Als Bestuur moeten we bekijken wat de 
consequenties zijn en of en hoe we onze leden tegemoet kunnen komen. 
Ondanks de steunmaatregelen van de vorige periode(s) hebben we flink 
moeten interen op het spaargeld van de vereniging.  
 
Uiteraard vinden we dit alles zeer vervelend, voor jong en oud, maar we 
houden moed. 
 

PIETENFEEST 

Ook het Pietenfeest valt helaas in duigen.  
De activiteitencommissie bekijkt uiteraard andere mogelijkheden. 
 

SPONSORKLIKKEN VOOR DE FEESTDAGEN 
Sint bestelt zijn pakketjes steeds vaker online. Zeker in deze tijd. En jij 
misschien ook wel? Vergeet dan niet te Sponsor Klikken, zo sponsor je gratis 
je cluppie!  
 
DWF gratis sponsoren is heel eenvoudig: via de Sponsor Kliks-pagina van 
Zwem en Polovereniging Door Water Fit bestel jij (en de hulpsinterklazen of 
-kerstmannen) gewoon alle cadeautjes. En dat was het. Je betaalt niets extra! 
Ook zijn de prijzen via onze Sponsor Kliks-pagina hetzelfde als in de 
webwinkel direct bij jouw favoriet. 
 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3374&cn=nl&ln=nl 
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Wat is er dan anders?  
Van alle aankopen via de Sponsor Kliks-pagina wordt een commissie maandelijks aan DWF overgemaakt. Voor jou 
een kleine moeite: voor onze club sponsorinkomsten! 
 

Rabobank Club Support 

Het totaalbedrag is 188,38 euro. Hoewel lager dan voorgaande jaren, zijn we er uiteraard heel blij mee. Elke euro is er 

immers 1! 

Tot slot 
We hopen dat de aangekondigde maatregelen het gewenste effect bereiken. We houden jullie zo goed als mogelijk op 

de hoogte. Pas goed op jezelf en op elkaar. 

 


