
 
 
 
 
 
Beste (ouders van) leden van ZPCH, 
 
Er is weer heel wat gebeurd sinds ons laatste schrijven. Gelukkig worden op dit moment 
allerlei maatregelen langzaamaan weer versoepeld, waardoor ook de zwembaden weer 
open kunnen. Hierdoor zijn we weer in staat onze verenigingsactiviteiten op te starten. 
 
Protocollen 
Achter de schermen is er hard gewerkt aan allerlei protocollen die verplicht zijn om met 
onze activiteiten te mogen beginnen. Hieraan wordt op dit moment de laatste hand gelegd. 
We hebben hierbij goed samen gewerkt met het SKWA en hebben er alle vertrouwen in dat 
de gemeente onze protocollen positief zal beoordelen. Ik wil iedereen oproepen deze 
protocollen goed door te nemen en ze op te volgen op het moment dat je naar de training 
of zwemles komt. Iedere afdeling zal de protocollen die voor jou van toepassing zijn 
verstrekken. Mocht er iets wijzigen in de protocollen zullen we jullie daar direct van op de 
hoogte brengen. 
 
Contributie 
Vanwege het beginnen van trainingen en zwemlessen zullen we ook weer starten met het 
innen van de normale contributie. Dit zal eind mei afgeschreven worden voor de 
wedstrijdafdelingen. Voor de leden van diplomazwemmen is tot aan de zomervakantie geen 
incasso meer. Volgend seizoen zal de reguliere contributie ook voor deze leden weer 
starten. 
 
Algemene ledenvergadering & begroting 
Zoals vorige maand gemeld hebben we voor komend seizoen een begroting opgesteld die 
gebaseerd is op een normale gang van zaken. Normaal gesproken leggen we deze voor aan 
onze leden op de Algemene Leden Vergadering. Omdat we nog steeds niet met een groot 
gezelschap bij elkaar kunnen komen is het niet mogelijk de ALV bijeen te roepen. Omdat er 
financieel geen wijzigingen plaats vinden ten opzichte van dit seizoen heeft het bestuur 
besloten deze begroting voor komend seizoen vast te stellen. De contributie zal dus gelijk 
blijven. Ik verzoek degene die inzage willen in de begroting een e-mail te sturen naar 
voorzitter@zpch.nl, ik stuur de begroting dan zo spoedig mogelijk. 
 
 
 
Namens alle afdelingen en het dagelijks bestuur, 
 
Ruud Holswilder 
Bestuursvoorzitter ZPCH 


