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Bekijk deze email in uw browser

extra bericht over vriendenuren

VRIENDENUUR OP WOENSDAG EN ZONDAG van 07.00 - 08.00 
 
 
Vanaf woensdag 15 juli 2020: 2 x per week een vriendenuur! (woensdagochtend en zondagochtend) 
We hebben voldoende toezichthouders bereid gevonden om op woensdagochtend van 07.00 – 08.00 uur
en zondagochtend van 07.00 – 08.00 uur het vriendenuur mogelijk te maken. We starten op woensdag 15
juli en gaan hiermee door tot het einde van het seizoen; tenzij de belangstelling te gering is. 
  
De volgende regels gelden: 
– De regels zoals SRO hanteert. (zie hiervoor de site van SRO/Houtvaart) 
– Zwemmen alleen voor leden. Zwemmen tot 07.45 uur, daarna aankleden. Er wordt geen koffie/thee
geschonken. 
– De toegangsprijs is minimaal € 2,00 per keer en moet contant en gepast betaald worden. Meer mag
ook. Wisselen is niet mogelijk. 
– Nieuwe leden (aangemeld via de site) kunnen via hun smartphone tonen dat zij lid zijn. 
– Per keer een briefje meenemen met naam, telefoonnummer en datum i.v.m. registratie conform het
protocol. 
– Vooraf reserveren is niet nodig. Het maximum aantal zwemmers is 40. De deur sluit 15 minuten na
aanvang. 
– Volg de routing zoals door SRO in de Houtvaart is aangegeven. (zie filmpje op de site van
SRO/Houtvaart) 
– Kies een baan, die bij je past (snel, gemiddeld, langzaam) en blijf in die baan. 
We hopen dat er veel gebruik van deze uren wordt gemaakt. Natuurlijk ook van de overige uren. Tijdens
die uren is een van de toezichthouders ook aanwezig. 
 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart. 
13-07-2020 
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