Gouda, 27 juni 2022

Beste ouders,
Op zaterdag 2 juli a.s. organiseren we voor het laatst dit seizoen weer het diplomazwemmen. De
diploma’s A en C starten zoals gebruikelijk om 12:15 uur (omkleden 12:00 uur), het diploma B en de
zwemvaardigheidsdiploma’s zijn om 13:00 uur aan de beurt. De exacte jden en de kledingeisen
staan op de afzwembrie es die deze week werden uitgereikt. Wij wensen alle kinderen die gaan
afzwemmen veel succes!
Wist u overigens dat recent 18 van onze kaderleden hun ZRZ-diploma weer hebben vernieuwd?
Zwemmend Redden voor Zwembaden is een diploma dat een deel van onze kaderleden geldig moet
houden om o cieel gecer ceerd toezicht te mogen houden jdens de zwemlessen. Ieder jaar
zwemt er weer een groep mensen af. Overigens kunnen alle lesgevers hieraan deelnemen, dus lijkt
het u leuk om hieraan mee te doen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij de uurleider.

Het volgens ons jaarplan geplande vrijzwemmen op 6 en 9 juli 2022 gaat deze keer helaas niet door.
Net als bijna alle verenigingen hebben ook wij, met name door de corona-periode, te maken met een
dalend aantal leden en moeten we een nieuwe balans zien te vinden tussen de inkomsten en
uitgaven. Voor de afdeling Zwemles betekent dit, dat het vrijzwemmen als afslui ng van het seizoen
dit jaar ingeleverd moest worden. Dat betekent dat op woensdag 29 juni en zaterdag 2 juli de laatste
zwemlessen van het seizoen plaatsvinden.
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Hee u overigens nog kinderen die nog niet op onze wachtlijst zijn ingeschreven? Vanaf 4 jaar kunt u
de kinderen inschrijven: Digitaal intekenformulier | GZC DONK, uitgangspunt is dat de kinderen rond
hun 5e verjaardag worden opgeroepen. De kortste wachtlijst hebben wij op de volgende jds ppen:
woensdag 19.15 uur en zaterdag 07.00 uur, 18.00 uur en 18.45 uur. Mocht u nog vragen hebben vóór
aanvang van het nieuwe seizoen dan kunt u ons bereiken via mail voorzi ercez@gzcdonk.nl of via
onze zwemlestelefoon: 06-51144665 (boodschap inspreken, dan wordt u teruggebeld).

Tenslo e vindt u bijgaand het nieuwe Jaarplan Zwemles voor seizoen 2022/2023. Bewaar het of
hang op het prikbord, zodat u niet voor verrassingen in het zwembad komt te staan. Overigens kan er
in het jaarplan onderweg iets wijzigen, de meest up-to-date versie is te vinden op onze website
www.gzcdonk.nl onder de knop Zwemles. Ga verder via ‘Zwemles’ naar het ‘Jaarplan zwemles’.
De zwemlessen in het nieuwe seizoen starten weer op woensdag 24 augustus 2022 en zaterdag 27
augustus 2022. Wij wensen alle ouders en kinderen een hele jne zomer toe en we zien iedereen
graag na de vakan e weer gezond en uitgerust terug.

Met hartelijke zwemgroeten,
GZC DONK
Commissie afdeling Zwemles
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Bijgevoegd:
Jaarplan Zwemles 2022/2023

