
Stilleggen verenigingsactiviteiten blijft van kracht. 

U heeft als lid inmiddels viermaal een specifieke mededeling ontvangen van het bestuur 
over de Coronacrisis. Helaas blijven de maatregelen waartoe wij hebben besloten onver-
kort van kracht.  

Het kabinet heeft vandaag de een nadere toelichting gegeven over de beperkingen, 
waarbij landelijk de maatregelen in ieder geval tot 28 april onveranderd blijven. Mochten 
de maatregelen daarna minder zwaar worden, dan gaan wij er van uit dat er eerst een 
opstartfase nodig zal zijn, voordat alle activiteiten weer mogelijk zijn en toegestaan wor-
den. Daarom blijft het besluit om niet te trainen tot 1 juni gehandhaafd. 

Inmiddels heeft het bestuur een aantal keren overleg gepleegd. Ook is daarbij contact 
geweest met de Waterwyck. Het zwembad geeft aan ook gesloten te blijven in de ko-
mende periode. We hebben met de Waterwyck afgesproken dat zij ons zo snel mogelijk 
inlichten als wordt besloten dat het zwembad weer open mag. Op die manier kunnen we 
zo snel als mogelijk weer die verfrissende duik nemen die ons de laatste weken is ont-
houden. 

Voor de duidelijkheid staan onderstaand alle beslissingen die we hebben genomen nog 
even kort op een rijtje: 

• Tot 1 juni liggen alle trainingen stil. Mocht er sprake zijn dat er eerder gestart kan 
worden dan wordt dit via de nieuwsbrief, de site en de besloten Facebookpagina 
bekend gemaakt; 

• Er wordt geprobeerd om voor deze periode droogtrainingen aan te bieden. 

• De wedstrijden voor de rest van het seizoen zijn door de KNZB allemaal afgelast. 
Voor de waterpolo wordt door de KNZB nog besloten hoe met de huidige stand in de 
competitie wordt omgegaan, omdat de competitie niet wordt uitgespeeld; 

• Sponsorzwemmen en de Avond4Daagse gaan niet door. Voor het sponsorzwemmen 
wordt in het najaar een nieuwe datum ingepland; 

• Over de periode dat er niet kan worden getraind en er geen wedstrijden worden 
gespeeld c.q. gezwommen, zal Steenwijk ’34 geen contributie van de leden innen.  

• Zodra het mogelijk is zal alsnog een Algemene Ledenvergadering worden gepland. 
Daarin worden onder andere de benoeming van Karin Boer en Leonie Scholten ach-
teraf bekrachtigd. 

• Er wordt gezocht naar mogelijkheden om in de zomer door te kunnen trainen. 

BELANGRIJKE DATA 
• 28 april 2020 

Eerstvolgende nieuwsbrief 

• 1 juni 2020 

Voorlopige datum tot wanneer de 
stillegging van trainingen en 
wedstrijden geldt 

• 4 juli 2020 

Start van de zomervakantie en einde 
van de reguliere trainingen 

• Vóór 4 juli 2020 

Verenigingsafsluiting van dit seizoen. 
De datum wordt nader bepaald, indien 
nodig vindt dit bij de start van het 
seizoen plaats. 

• 17 augustus 2020 

Start trainingen in de Waterwyck voor 
het seizoen 2020-2021 
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Kijk op onze site voor het allerlaatste 

nieuws: www.steenwijk34.nl  

 Hou 1,5 meter afstand 

 Let een beetje op elkaar 

 Blijf fit en gezond 

 Blijf positief 
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“Blijf gezond, veilig en positief van geest! ” 

Bedankje van Klaas Prins 
Op 22 maart jongstleden is Aaltje Prins-Kuiken, de echtgenote van Klaas Prins , 
overleden. Vele leden van Steenwijk ‘34 hebben hem een kaart gestuurd. Hij heeft 
het bestuur gevraagd om onderstaande boodschap via deze nieuwsbrief aan jullie 
door te geven: 

Ook langs deze weg wil het bestuur Klaas en zijn familie heel veel kracht en sterkte 
toewensen in deze moeilijke en zware periode. 

 
Op de hoogte blijven van de actualiteit 
Het reguliere contact aan het bad wordt door het bestuur erg gemist. Op de plek waar we 
elkaar altijd konden ontmoeten, was het makkelijk om even af te stemmen. We zullen daar-
om de komende periode vaker een nieuwsbrief uit laten gaan met daarin de actuele situa-
tie . Dit blijven we in ieder geval doen tot en met de start van het nieuwe zwemseizoen.  

De eerstvolgende nieuwsbrief mogen jullie uiterlijk 28 april verwachten. Dit is na de volgen-
de landelijke persconferentie, waarin zal worden aangegeven of de maatregelen gehand-
haafd blijven of worden versoepeld. 

 

Mocht er eerder belangrijk nieuws te melden zijn wat niet tot die datum kan wachten, dan 
zal dit in een korte mededeling via de mail, de website en de besloten facebookpagina aan 
jullie worden bericht. Voorlopig gaan we er echter van uit dat jullie via deze reguliere 
nieuwsbrief voldoende en tijdig genoeg geïnformeerd blijven. 

 

Heb je vragen?? Mail of bel ons! 
Mochten er nog vragen zijn aan het bestuur van Steenwijk ‘34 dan kunnen jullie die mailen 

naar:  

voorlichting@steenwijk34.nl  

Je kunt ook bellen naar :  06—53 85 13 51    óf    06—52 59 26 36. 

 

Beste clubgenoten van Steenwijk ‘34. 

 

De vele condoleances vanuit onze zwemclub hebben mij heel goed gedaan. Ik 
bedank jullie daar heel hartelijk voor en ik hoop met jullie dat de toestand 
met de Coronacrisis niet te lang duurt. 

 

Met zwemmersgroet, 

Klaas Prins. 
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