
ALLE ACTIVITEITEN VAN STEENWIJK ‘34 WORDEN PER 

DIRECT STOPGEZET I.V.M. CORONAVIRUS 
Naar aanleiding ontwikkelingen rond het Coronavirus  zin tijdens de persconferentie van premier Rutte en 
minister Bruins er zwaardere maatregelen aangekondigd met betrekking tot activiteiten en evenementen in 
het land. De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM be-
sloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot 
en met 31 maart. Verder roept de KNZB verenigingen op om alle verdere activiteiten en bijeenkomsten te 
stoppen tot en met 31 maart. 

Het bestuur van Steenwijk ‘34  volgt de adviezen op en heeft daarom het volgende heeft besloten: 

• Alle trainingen van Steenwijk ‘34 worden per direct stopgezet tot en met 31 maart, de Waterwyck heeft 
aangegeven met ingang van morgenochtend ook haar deuren te gaan sluiten; 

• De Algemene Ledenvergadering van 17 maart aanstaande wordt tot een nader te bepalen datum uitge-
steld; 

• Alle wedstrijden voor de maand maart zijn afgelast. Dat betreft de volgende wedstrijden: 

• De waterpolowedstrijden van 14 en 21 maart in de Waterwyck te Steenwijk; 

• De klaverblad Masters Sprint  van 28 maart in de Waterwyck te Steenwijk; 

• De ZMC wedstrijd van 22 maart in Amersfoort; 

• Het minioren-juniorencircuit op 28 maart in Kampen. 

• Met betrekking tot de laatste twee wedstrijden (Amersfoort en kampen) wordt nog contact met de organi-
satie gezocht om bevestigd te krijgen of zij daadwerkelijk hebben besloten deze wedstrijden af te lassen. 
De betrokken zwemmers worden daar voor 18 maart aanstaande over bericht 

• Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt dit via deze nieuwsbrief, op de site en op de facebook-
pagina kenbaar gemaakt.  

• Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mailen naar: voorlichting@steenwijk34.nl of bellen met het bestuur 
van Steenwijk ‘34:  06—52 59 26 36 of  06—53 85 13 51 
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Kijk op onze site voor actueel nieuws:  

www.steenwijk34.nl  
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