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Beste leden van EZ&PC,           

De maatregelen van de overheid met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus volgen elkaar snel op. Om niet elke keer 

een nieuwe update te geven willen we als bestuur laten weten in hoeverre we nu kunnen inschatten wat de gevolgen voor de 

vereniging zijn. 

De maatregelen die we nu weten: 

• Sportcomplex de Helster is in elk geval gesloten tot 6 april. 

• Tot 6 april is er dus zeker geen mogelijkheid om zwemles of trainingen te volgen. 

• De zwem- en waterpolocompetitie is stil gelegd door de KNZB. 

• De Algemene Ledenvergadering van 1 april kan niet doorgaan. 

Wat de gevolgen van deze maatregelen voor de vereniging zijn is moeilijk in te schatten: 

• Mogelijk wordt de Helster voor een langere periode gesloten. 

• Daaruit voortvloeiend kan er dus mogelijk voor langere periode niet gezwommen worden. 

• Competitie is dan vanzelfsprekend niet mogelijk. 

Het weer openstellen van openbare gelegenheden zoals de Helster is geheel afhankelijk van de ontwikkeling van het virus in 

Nederland. Daarop heeft niemand op dit moment een antwoord. De maatregelen van de overheid en het RIVM zijn erop gericht 

om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken. 

Mocht het coronavirus snel onder controle komen dan zal alle openbare leven weer z’n weg vinden, maar komt het virus niet 

onder controle dan is het nog niet duidelijk welke maatregelen nog zullen volgen en welke impact deze gaan hebben voor onze 

vereniging. 

Het bestuur wacht daarom met het stellen van een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering tot we meer 

duidelijkheid hebben over maatregelen en openstellingen van openbare gelegenheden.  

Over de afdracht van contributie willen we jullie mededelen dat de helft hiervan in rekening gebracht zal worden, voor de 

gehele periode waarin we jullie niet in de gelegenheid kunnen stellen om te zwemmen. De oneven maanden zullen wel geïnd 

worden, de even maanden niet. Leden die de vereniging willen blijven steunen en vinden dat de contributie toch gewoon door 

moet lopen in deze onzekere tijden, mogen deze vrijwillig storten op onze rekening NL 86 RABO 031.68.01.380, onder 

vermelding van sponsorcontributie EZ&PC. We zijn u daar zeker dankbaar voor! 

Hopelijk zijn we deze crisis snel te boven en kunnen we elkaar weer ontmoeten in zwembad De Helster! Tot die tijd wensen we 

iedereen veel gezondheid toe. 

Namens het hele bestuur, met vriendelijke groet, 

Irma Zegers, Voorzitter EZ&PC 
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