
Nieuwsbrief november  4 november 2020 

 
Goedendag, 
 
Je hebt het vast al gehoord vanaf 4 november 22:00 uur gaan de zwembaden voor 2 weken 
dicht. Ontzettend jammer, maar toch echt nodig om met elkaar een bijdrage te leveren aan het 
verder onderdrukken van het corona-virus. En hopelijk kunnen we dan donderdag 19 november 
weer lekker trainen in het zwembad. 
 
Tot die tijd kan je natuurlijk zelf sporten om je conditie een beetje op peil te houden. Hou daarbij 
wel de regels van de rijksoverheid in acht, dus ga niet in groepjes sporten, maar individueel. Op 
YouTube zijn genoeg zwem gerelateerde workouts te vinden en ook KNZB deelde van de week 
een landtraining op hun facebook-pagina.  
 
Grote Clubactie 

Ook dit jaar doen we mee met de Grote Clubactie. Jammer genoeg loopt 
het nog niet storm met de verkoop van de loten, er is nu zo’n €300 
opgehaald, slechts 10% van het bedrag vorig jaar. Logisch misschien, 
omdat fysiek langs de deuren gaan er nu niet inzit. Gelukkig is er een 
prima online verkoopmethode. Via deze link kan je een lot kopen en 
daarnaast is de link ook makkelijk via whatsapp, social media of mail te 

delen of scan de QR-code. Doe jij nog even mee? De actie loopt nog tot eind november 
en de trekking is 9 december. Boekjes met verkochte loten kun je inleveren bij Tessa 
Poot of Corina Erkens, doe dit uiterlijk 21 november. De loten moeten namelijk nog 
worden ingevoerd, zodat de loten worden geactiveerd voor de loterij.  
 
 
Hoodies 
Heb je nog niet zo’n gave ZVVS hoodie, of ben je er ondertussen uitgegroeid? Nu is je 
kans om een nieuwe te bestellen. Via deze link kan je een hoodie bestellen. Deze kost 
€30. De kindermaten zijn er t/m 164 en de volwassen maten vanaf XS t/m 3XL. Er zijn 
geen hoodies beschikbaar om te passen. Wil je je maat weten vraag anders even 
advies aan een zwemmer, die reeds een hoodie heeft. Bestellen kan tot en met 25 
november 2020. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 30 november is de algemene leden vergadering, uiteraard digitaal en dat is via microsoft 
Teams. De uitnodiging en de agenda heb je ontvangen van het bestuur. Wil je deelnemen, laat 
het weten via ledenadministratie@zvvs.nl  
 
Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan ons, dat kan bijvoorbeeld via zwemcommissie@zvvs.nl of 
als je een van ons binnenkort weer eens ziet. 
 
 
Vriendelijke groet, 
De zwemcommissie 
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