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Beste leden van Z&PC Steenwijk 1934 
 
Jullie hebben al wat berichten van het bestuur voorbij zien komen. Ook al zwemmen of poloën we niet, het bestuur is 
wel betrokken. 
Van de Waterwyck hebben we gelezen dat zij de tijd gebruiken voor onderhoud en schoonmaak. Prima, maar sporten 
voor ons zit er echt nog niet in. We hebben vanuit meerdere beroepsvelden, zoals politie en zorg, te horen gekregen dat 
de Coronamaatregelen nog niet ophouden bij 6 april. Het is waarschijnlijk een realistisch scenario dat de maatregelen 
nog langer zullen duren. 
Dit is de reden dat het bestuur overleg met elkaar heeft gehad en het volgende besluit heeft genomen: 
 
• Over de periode dat er niet kan worden getraind en er geen wedstrijden worden gespeeld cq. gezwommen, zal 

Steenwijk ’34 geen contributie van de leden innen. Dat wordt op de volgende wijze vorm gegeven: 
 De inning van contributie van maart wordt gewoon uitgevoerd, de weken dat niet getraind kon worden, zul-

len verrekend worden in de maand april.  
 De contributie over de maand april zal niet worden geïnd via de automatische incasso. 
 Mocht blijken dat een nog langere periode geen trainingen en wedstrijden kunnen plaatsvinden dan wordt 

voor die periode ook geen contributie geïnd. 
• Deze regeling geldt, tot we weer kunnen gaan trainen. 
• De financiële verantwoording over deze maatregel zullen we in de komende ALV doen.  
 
We kunnen weinig tot niets doen aan de ontstane situatie, zoals dat wel kon bij het naar beneden komen van het pla-
fond in het zwembad in 2001. Toen konden we nog zorgen voor vervangend badwater in andere zwembaden. Dat zit er 
door de maatregelen van de regering en RIVM niet in. Toch hopen we iedereen weer terug te zien na deze periode. 
We gaan kijken of we alternatieve droogtrainingen kunnen gaan aanbieden, uiteraard individueel uit te voeren en niet in 
groepsverband.  
Het thema blijf wat ons betreft:  Blijf gezond, veilig en positief van geest. 
 
Tot gauw en weerzien in de Waterwyck!  
Het bestuur. 
 

• Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt dit via deze nieuwsbrief, op de site en op de facebookpagina ken-
baar 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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