Hellevoetsluis, 24 maart 2020
Beste ouders, verzorgers,
Gisteren heeft de Regering laten weten dat de regelgeving tot 1 juni a.s. worden verscherpt, deze
nieuwe maatregelen zijn veelomvattend. Alle Zwembaden & Zwemscholen zijn voorlopig t/m 6 april
a.s. gesloten in het belang van de gezondheid, die uiteraard altijd op nummer één staat. De hele
situatie is heel onwerkelijk. De wereld staat stil en tegelijkertijd draait alles op volle toeren. We moeten
de verspreiding van het coronavirus vertragen. Hoewel voor veel mensen de maatregelen grote
gevolgen hebben, geen werk of juist heel veel, is het overduidelijk: wij doen dit voor én met elkaar.
Wij hopen hierdoor dat er na 6 april a.s. wellicht een aanpassing komt, er wordt immers op de website
van de Rijksoverheid aangegeven dat de regelgeving voor scholen, sportverenigingen, eet- en
drinkgelegenheden etc. blijven gelden tot en met 6 april. a.s. en met de persconferentie zal uitsluitsel
over het vervolg worden gegeven. Uiteraard blijven wij realistisch en zijn dan ook bezig, om voor u als
trouwe klant een oplossing te bedenken voor als het langer gaat duren dan 6 april a.s.
Als dit gebeurt gaan wij het eerder gestelde inhaaltegoed uitbreiden en komen u hierbij hopelijk, naar
tevredenheid tegemoet, in deze lastige en moeilijke tijd voor ons allen.
Wij bieden bij uitbreiding van de eventueel gestelde termijn de volgende oplossing:
Voor alle gemiste lessen wordt een inhaaltegoed ingesteld welke gedurende het gehele
lestraject van uw kind kan worden opgenomen.
Buiten de geboden oplossing, willen u samen met ons hele team en familie bedanken voor uw begrip
in deze moeilijke tijd en wij mochten op de vorige mail dan ook veel positieve berichten ontvangen. Wij
willen u dan nogmaals persoonlijk bedanken voor het behouden van uw abonnement, want ook voor
ons hebben de restricties van de Regering grote gevolgen als men op zou gaan zeggen en komen de
banen van onze teamleden alsmede het voortbestaan van onze zwemschool misschien in gevaar.
Dit doet zou ons allen dan ook veel pijn en hopen dat wij u met deze oplossing tegemoet kunnen
komen, temeer daar wij geen subsidies krijgen en onze kosten doorlopen. Wij hebben wel een
bijdrage gevraagd voor Staatsteun t.b.v. de loonkosten, maar er zijn 80.000 bedrijven die dat hebben
gedaan en wij weten nog niet wanneer we aan de beurt zijn. Wij kunnen helaas dan ook geen
financiële compensatie geven daar wij geen groot concern of Gemeente zijn, doch kunnen alleen de
geboden inhaaltegoeden voor de daadwerkelijk gemiste zwemlessen bieden, gedurende de
sluitingsperiode door restricties van de Regering.
Wellicht bent u zelf ook financieel geraakt door deze Corona crisis en willen wij u erop attenderen dat
er via de Gemeente mogelijkheden zijn tot een bijdrage voor zwemles. Voor meer informatie kijkt u op
de pagina van de Gemeente of kunt u ons mailen uiteraard info@kikkersprong.nl
Als laatste melden wij u dat leden die nog moeten starten of mensen waarvan nog inhaallessen zijn
ingepland voor de maand april, deze sowieso zijn doorgeplaatst na de meivakantie. Indien termijnen
verder worden verlengd worden data automatisch verschoven na 1 juni a.s. en wordt u hierover
persoonlijk nader geïnformeerd.
Wij hopen erop dat wij met elkaar door kunnen naar een betere toekomst, en danken u bij voorbaat
voor uw steun namens ons hele team.
Wij wensen u en uw familie goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Hopelijk kunnen we gezamenlijk de verspreiding van het coronavirus vertragen: flatten the curve
Met vriendelijke groet,
Directie Zwemschool Kikkersprong,
Familie de Jong

