
Aan de leden en vrijwilligers van de Revak zwemvereniging. 

Nuenen 17-7-2020

Beste leden en vrijwilligers van de Revak,

Het Revak zwemmen gaat weer beginnen. Hoera zullen sommigen zeggen, het 
wordt tijd. Anderen denken misschien, nou dat durf ik nog niet aan. Het virus is 
nog niet weg.
 
De beslissing wel of niet weer mee doen, is een persoonlijke afweging die 
iedereen zelf moet maken. Dit geldt zowel voor de leden als ook voor de 
vrijwilligers. Wij hebben als bestuur het volste begrip voor beide standpunten. 

Voor wie besluit weer door te gaan zijn de volgende regels belangrijk:
 Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen.
 Houdt 1,5m afstand.
 Douchen voor- en na het zwemmen.

De 1,5m  regel geldt niet voor hulpbehoevenden en hun begeleiders. Dat 
betreft dus ook begeleiding in het water en voor de hulp die nodig is bij 
het gebruik van de liften en bij het douchen en uit- en aankleden.

Er zullen in het zwembad beschermingsmiddelen aanwezig zijn, zoals 
handschoenen, mondkapjes en desinfectiemiddelen.  Maak daar gebruik 
van, zeker in situaties waar de 1,5m regel niet aangehouden kan worden.

Het zwemmen begint direct na het einde van de schoolvakantie.

 Voor de woensdagavondgroep is dat op Woensdag 26 augustus.
 Voor de donderdagochtendgroep is dat op Donderdag 27 augustus.

Met betrekking tot de contributie zijn er voor leden die (nog) niet gaan 
zwemmen de volgende opties:

 U blijft gewoon door betalen. De vereniging moet de huur gewoon 
door betalen aan het zwembad en kan Uw bijdrage goed 
gebruiken. 



 U maakt gebruik van de contributieregeling bij ziekte. Dan betaalt 
U €5,50 per maand. Deze regeling geldt éénmalig voor de periode 
van september t/m december 2020.
 Aanmelden bij de Hr T Cooijmans Sr. Tel 06 20 39 00 15

 Beëindiging van het lidmaatschap. Doorgeven aan de heer J. Laros. 
Tel. 040 2833748 of per email aan secretariaat@revak.nu.   Wilt U 
later weer gaan zwemmen moet U zich opnieuw aanmelden en 
inschrijfgeld betalen.

Het is voor het bestuur belangrijk te weten of er voldoende vrijwilligers / 
begeleiders zijn voor de zwemmers die weer van start gaan op 26 en 27 
augustus. Daarom graag een berichtje van alle leden en vrijwilligers of zij vanaf 
26/27 augustus weer van de partij zijn. Stuur een e-mail of geef per telefoon je 
bericht door aan één van de onderstaande personen: 

Els Nicolasen Tel. 040 283 5024 E-mail   elsnicolasen@onsnet.nu
Kees Coebergh Tel. 06 40 612 732 E- mail  kees@coebergh.org
Jan Laros Tel. 040 283 3748 E-mail   janlaros@onsnet.nu 

Het volgende nummer van het Duikelaartje zal in november verschijnen. De 
redactie houdt zich aanbevolen voor kopij. 

De Algemene Ledenvergadering die gehouden zou worden in maart van dit 
jaar, moest vanwege de corona-maatregelen geannuleerd worden. Het bestuur 
heeft besloten deze nu te houden in maart 2021. 

Wij kunnen nu weer gebruik maken van alle voorzieningen in het zwembad die 
er ook waren vóór de corona uitbraak.  Onder het motto geef elkaar de ruimte 
en houdt afstand wensen wij U veel zwemplezier in de komende tijd.

Het bestuur van REVAK Nuenen,

Kees Coebergh, 
voorzitter Revak 


