
Nieuwsbrief Corona 

 

    

 

  

 

 
 
.  

Coronavirus  

 
 
  

Nieuwsbrief  ZV De Wildert 

 

www.zvdewildert.nl www.facebook.com/zvdewildert 

Activiteiten: 

• Diploma zwemmen → Volgend jaar. 

• Clubkampioenschappen → Verplaatst naar later in 2020, de datum volgt. 

• Kamp → Volgend jaar. Er worden mogelijkheden bekeken voor een vervangende middag. 

• Afsluiting borrel senioren → Indien mogelijk verplaatst naar begin van het seizoen. 
 
Competitie: 

• Seizoen is gestopt en zal indien mogelijk vanaf september weer opgepakt worden. 
 
Trainingen: 

• Dit zal voorlopig op inschrijving gaan. Iedereen wordt hierover geïnformeerd. 

• Alle regels / maatregelen van het zwembad worden per e-mail verzonden.  

• Vanaf nu tot en met juni beginnen en eindigen de trainingen op maandag een kwartier eerder!! 
 
 
 

BELANGRIJKE MEDEDLINGEN  

 

Klokkers gezocht 
Om de wedstrijden eerlijk en in goede banen te laten verlopen, zijn de 
klokkers zeer belangrijk. Wij zijn momenteel nog op zoek naar klokkers. Heeft 
u hier interesse in, neem dan contact op met het bestuur. Hier kunt u ook 
terecht voor verdere informatie. 

We hebben allemaal te maken met de gevolgen en maatregelen 
rondom het coronavirus. Door de maatregelen zijn onze activiteiten, 
trainingen en wedstrijden gestaakt. Door de versoepeling van de 
Nederlandse maatregelen willen wij vanaf aanstaande maandag 18 
mei de trainingen weer op gaan pakken. Zoals jullie begrijpen zullen 
de trainingen er anders uit zien dan normaal. Alle leden zullen 
hierover geïnformeerd worden. Het belangrijkste is om gezond te 
blijven en daarom zullen wij alle maatregelen na leven!  

Bestuur ZV “De Wildert”: 
Arie Havermans 

Laura van Aert  

Jordie Winkenius 

Jolanda Winkenius 

Ruben Aarts 

 
Secretariaat: 
Achterhuizensticht 28 

5102 HB Dongen 

 
@:zvdewildert@hotmail.com 
NL28 RABO 0160 5507 50 

 

Sponsorkliks 

Onze vereniging is aangemeld bij sponsorkliks. Als je via onderstaande link iets besteld bij een 
webshop (bol.com, hema, supermarkt etc.) krijgen wij als vereniging hier een percentage van. Dit kan 
een mooie bron van extra inkomsten zijn. De link zal ook op de website komen en hopelijk veel gebruikt 

gaan worden.  https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10648&so=ma  
 

http://www.zvdewildert.nl/
http://www.zvdewildert.nl/
http://www.facebook.com/zvdewildert
http://www.facebook.com/zvdewildert
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10648&so=ma
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10648&so=ma

