
Versoepeling Corona maatregelen leidt misschien tot 

aanpassing voor trainingen Steenwijk ‘34. 
Op 6 mei zijn er door het kabinet weer nieuwe versoepelingen doorgevoerd. Eén daar-
van is het besluit dat zwembaden, onder specifieke voorwaarden weer open mogen 
vanaf 11 mei. Het bestuur heeft direct contact gezocht met de Waterwyck voor afstem-
ming. Onderstaand is uitgewerkt wat het besluit van het kabinet voor gevolgen heeft 
voor onze vereniging: 
 

Zwembad niet direct open. 
Met Onno Kloosterboer, directeur van de Waterwyck, hebben we meerdere malen per 
week contact, zeker de laatste twee weken. Hij heeft aangegeven dat hij uiteraard blij is 
dat hij weer open mag, maar heeft meer tijd nodig om alles weer op te starten. Voorals-
nog zal de Waterwyck niet eerder open gaan dan 18 mei aanstaande.  
Daarbij moet volgens de brief die het kabinet aan de tweede Kamer heeft gezonden, wel 
aan specifieke voorwaarden worden voldaan: 

• De 1,5 meter regel moet strikt worden gehandhaafd 

• Douchen is niet mogelijk, deze moeten worden uitgeschakeld. 
Verder zijn er nog een groot aantal onduidelijkheden over leeftijdsgrenzen, het maximaal 
aantal mensen dat tegelijk in het zwembad aanwezig mag zijn, etc. De zwembranche 
heeft aangegeven dat zij vrijdag 7 mei met een specifiek protocol komen dat op deze 
aspecten ingaat.  

Mogelijkheden voor Steenwijk ‘34? 
Het bestuur heeft aan de Waterwyck gevraagd of Steenwijk ‘34 onder dezelfde voor-
waarden die het uit te werken protocol voorschrijft, ook weer een opstart kan maken 
met trainen in de Waterwyck. We hebben afgesproken dat Steenwijk ‘34 een eigen pro-
tocol uitwerkt op welke wijze dat vorm gegeven kan worden.  

Dit protocol zal in de komende dagen worden gemaakt en daarna worden afgestemd met 
de Waterwyck. Aansluitend moeten beide protocollen voorgelegd worden aan de veilig-
heidsregio IJsselland waar wordt getoetst of aan alle veiligheidseisen en gezondheidsei-
sen kan worden voldaan. Dit zal ongetwijfeld beperkingen opleveren voor de wijze waar-
op we de trainingen kunnen gaan organiseren. 

Nog GEEN garanties….. 
Het is nog geen zekerheid dat we toestemming krijgen van de veiligheidsregio om weer 
te mogen gaan trainen, ook al zouden we aan alle veiligheidsvoorwaarden kunnen vol-
doen. We gaan uiteraard ons uiterste best doen dit voor onze mooie club te realiseren. 
We verwachten dat we begin volgende week meer duidelijkheid kunnen geven. Hou dus 
de nieuwsbrief, de site en de Facebookpagina in de gaten!. 

BELANGRIJKE DATA 
• 13 mei 2020 

Eerstvolgende nieuwsbrief 

• 1 juni 2020 

Voorlopige datum tot wanneer de 
stillegging van trainingen en 
wedstrijden geldt 

• 13 juni 2020 

ONDER VOORBEHOUD! 

Verenigingsafsluiting van dit seizoen. 
Dit is een voorlopige datum. Indien 
nodig vindt deze activiteit bij de start 
van het seizoen plaats. 

• 4 juli 2020 

Start van de zomervakantie en einde 
van de reguliere trainingen 

• 17 augustus 2020 

Start trainingen in de Waterwyck voor 
het seizoen 2020-2021 
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De nieuwsbrief komt elke maand uit  met  

mededelingen van het bestuur en de 

verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en is 

te downloaden  via de website. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: voorlichting@steenwijk34.nl  

 

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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