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Beste leden, 
 
 
Jullie kunnen het onmogelijk gemist hebben: de corona-maatregelen worden overal 
aangescherpt. 
 
We hebben besloten om de cafetaria open te houden na de training omdat we dit een 
absolute meerwaarde vinden voor onze club. Alle maatregelen samen vallen iedereen al 
zwaar genoeg, waardoor zelfs de zeer beperkte mogelijkheid om elkaar even te zien na de 
training zeer welkom is. 
 
Er is natuurlijk een ‘maar’. 
 
De ‘maar’ is dat er zeer terecht een strenge regelset wordt opgelegd, die wij allen naar de 
letter zullen volgen. 

• Iedereen schrijft zich in voor de training via UP2D8 (zelfs al komt men enkel naar de 
bar); 

• Iedereen draagt altijd een mondmasker in de droge zone van het zwembad tenzij 
men aan een tafeltje zit in de bar; 

• Iedereen gebruikt de handgel bij het binnenkomen van het zwembad; 
• Iedereen gebruikt de desinfecterende middelen na het gebruik van de kleedkamers; 
• In de cafetaria gaat iedereen zitten aan een tafeltje; 
• Aan een tafeltje zitten maximaal 4 personen; 
• Jullie worden bediend aan de tafel door de twee barlui; 
• De twee barlui zullen instaan voor de nodige administratie; 
• Last-call voor een drankje zal altijd om 22u40 zijn; 
• Om 22u50 zal iedereen behalve de twee barlui de bar verlaten via de nooduitgang 

van de bar; 
• Om 23u00 moet de cafetaria opgeruimd zijn en moeten ook de twee barlui het 

zwembad verlaten hebben. 

Worden deze regels niet gevolgd dan zal er niet in discussie gegaan worden, maar wordt de 
bar eenvoudigweg gesloten. 
 
Bij niet naleving van deze regels is het absolute risico dat we corona binnenbrengen in de 
duikclub en in jullie gezinnen. Daarnaast zijn er financiële risico's voor jullie (250 EUR) en 
voor de club (750 EUR). Dit alles samen maakt dat wij er van uit gaan dat iedereen deze 
richtlijnen zonder enig probleem zal opvolgen. 
 
 
Tot op de training én tot in de bar! 
 
Het bestuur 


