Hellevoetsluis, 16 maart 2020
Beste ouders,
Gisteren was de persconferentie van het Kabinet en hebben wij vernomen dat alle scholen, horeca,
maar ook zwembaden, dus wij ook tot en met 6 april a.s. gesloten moeten blijven.
Dit besluit betreuren wij uiteraard enorm, maar wij respecteren de restricties die de regering heeft
genomen daar deze logisch, verstandig en zeer noodzakelijk zijn.
Wij zijn een familiebedrijf en wij (mijn echtgenoot en ik) zijn de zwemschool 16,5 jaar geleden gestart
om onze droom tot werkelijkheid te maken, namelijk kinderen zwemvaardig te maken.
Inmiddels werken 3 van onze 4 zonen in de zaak en is ons enthousiaste team in de jaren gegroeid en
behoren zij ook allen tot onze Kikker familie. Afgelopen weekend was het dan ook zwaar voor ons
allen om geen zwemlessen te kunnen geven en missen wij de kinderen enorm. Het niet door kunnen
gaan van het diploma zwemmen voor de leden uit regio Rotterdam, was voor ons een dubbele klap.
Wij organiseren het diploma zwemmen altijd met veel plezier, en genieten ervan om de kinderen als
‘zwemsterren’ te laten schitteren voor hun ouders en familie met hun aangeleerde zwemkunsten.
Ik ben 58 jaar en mijn man is 56 jaar en wij hebben dit in ons hele leven nog niet meegemaakt en zijn
hier heel verdrietig over. Wij moesten snel handelen naar de regels & restricties die wij vanuit het
RIVM opgelegd kregen. De gezondheid van onze leden, familie en ons team staan bovenaan, en met
deze maatregelen moesten wij aan onze verplichtingen voldoen om dit te waarborgen.
Helaas hebben wij ons door deze plotselinge situatie en snelle berichtgeving met de mail van
afgelopen vrijdag moeten beroepen op onze overmacht clausule artikel 11. Uiteraard is dit iets wat wij
als Directie liever niet doen, maar wij moeten ons ook aan onze verplichting houden richting ons team
daar zij verzekerd blijven van hun inkomen. Daarnaast hebben wij als zwemschool uiteraard nog onze
verplichtingen richting onze crediteuren waaronder de zwembaden.
Daar wij ons als Directie bezwaard voelden om ons te beroepen om deze overmacht clausule (terwijl
dit een noodzakelijk maatregel is) hebben wij afgelopen weekend toch intern met ons team gekeken
naar alle mogelijke oplossingen die wij u en uiteraard de kinderen kunnen bieden.
Wij zijn dan ook gelukkig op de volgende oplossing gekomen die wij planning technisch kunnen
aanbieden. Voor de maand maart (1) en april 2020 (2) krijgt u totaal 3 inhaallessen* als inhaaltegoed.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij onlangs zijn gestopt met inhaallessen door de vele aanvragen
tegelijk, maar onder deze bijzondere omstandigheden maken wij hier uiteraard een uitzondering voor.
Nood breekt immers wetten, wij gaan deze inhaallessen goed coördineren, zodat er niet teveel
kinderen tegelijk komen, omdat onze veiligheid en kwaliteit in het zwembad op nummer 1 staat.
Om deze inhaallessen te spreiden, heeft U dan ook tot en met december 2020 de tijd om deze
inhaallessen in te plannen, via info@kikkersprong.nl Voor kinderen die bijvoorbeeld in diploma
groepen trainen kunnen de inhaallessen versneld worden ingepland, daar houden wij rekening mee
uiteraard. (*De inhaallessen zijn een extra service en kunnen derhalve niet worden verrekend met de contributie, zijn niet
overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten)

Voor de kinderen regio Rotterdam die eind maart mochten afzwemmen volgt eind van deze week via
de examencommissie meer informatie, daar wij hier nog over in overleg zijn.
Voor de nieuwe leden en kinderen die starten in april wordt de startdatum kosteloos opgeschoven na
5 mei a.s.
In dit bericht willen wij ook nog de gelegenheid nemen om ons respect en medeleven te uiten voor de
mensen in de zorg die de komende periode voor deze zware uitdaging staan. Het onderwijzend
personeel, personeel in de supermarkt, alle mensen met vitale beroepen die ons allemaal helpen deze
zware tijd door te komen. Verder leven wij mee met iedereen die nu thuis zitten, ook met alle kinderen
voor hen is dit ook niet leuk, onze kleinkinderen zijn oprecht bang en hoe leg je dat uit, het valt niet uit
te leggen, het is heel heftig.
Wij bedanken u persoonlijk voor het begrip dat afgelopen weekend werd geuit en hopen oprecht dat
wij u met deze aanbieding kunnen helpen. Verder verzoeken wij u de berichtgeving van het Kabinet
en het RIVM te volgen, daar wij ons hieraan ook moeten conformeren.
En het allerbelangrijkste, wij hopen dat u en uw familie gezond door deze periode gaan komen en
wensen iedereen heel veel sterkte in deze zware tijd, lieve groet, Marian de Jong

