
 
Commissie zwemles 

Gouda, 14 December 2020 
2020 Editie 4 
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Sluiting zwembaden 
Vandaag heeft de regering besloten dat de komende 5 weken, tot en met 19 januari 2021, 
alle zwembaden moeten sluiten. Of de zwembaden daarna weer open mogen is momenteel 
onduidelijk. Wij zullen hier op dinsdag 12 januari pas meer informatie over krijgen. Dit heeft 
als gevolg dat per direct alle zwemlessen, tot tenminste 19 januari, niet door zullen gaan. 
Zodra er meer bekend is over het opnieuw opstarten van de lessen zullen wij je hierover 
informeren per email en via de website. Wij willen je dan ook vragen dit goed in de gaten te 
houden. 
 
Afzwemmen zaterdag 19-12-2020 
Helaas zorgt de sluiting er ook voor dat het afzwemmen op zaterdag 19 december niet door 
kan gaan. Wij vinden het zeer spijtig dat alle kinderen die zo hard hun best hebben gedaan 
tijdens de afgelopen zwemlessen momenteel niet kunnen afzwemmen. Vanwege de 
onzekerheid wanneer de zwembaden weer open kunnen durven wij helaas nog geen nieuwe 
afzwem datum aan te geven. Zodra er meer duidelijk is gaan wij weer hard aan de slag om 
de kinderen zo snel mogelijk af te laten zwemmen.  
 
Als laatste willen wij iedereen bedanken voor hun steun en vertrouwen in onze 
zwemvereniging. Het afgelopen zwemjaar is anders verlopen als iedereen had verwacht. 
Ondanks alles hebben wij toch weer ons best gedaan om voor iedereen een veilige en goede 
zwemles te organiseren. Dit hadden wij niet kunnen doen zonder de hulp van al onze 
vrijwilligers en de medewerking van al onze jonge leden en hun ouders. 
 
Ondanks deze eigenaardige tijd willen wij iedereen toch fijne feestdagen wensen en alvast 
een gelukkig en veilig nieuw(zwem)jaar. Wij hopen iedereen weer in het zwembad terug te 
zien in het nieuwe jaar, wanneer wij de lessen weer mogen hervatten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De commissie Zwemles. 
GZC DONK 


