
 

Assen 09 juni 2020 

 

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68 

 

De trainingen zijn  weer begonnen! 

De trainingen zijn weer begonnen en het aanpassen aan de richtlijnen lijkt allemaal goed te 

gaan. Het opstarten heeft soms nog wat problemen gegeven en voor diegene die dat betrof 

willen we ook onze excuses aanbieden. 

Via deze brief willen we nog wat punten opnieuw onder de aandacht brengen en informeren 

over nieuwe ontwikkelingen.  

Contributie: 

In de eerste brief hebben we jullie geïnformeerd m.b.t. de contributie. 

We hebben na maart geen contributie meer geïnd en afgesproken dat we de rest van dit 

seizoen ook geen contributie meer gaan innen. 

Vanaf september, start nieuw seizoen, wordt er weer contributie geïnd.  

Richtlijnen RIVM en Bonte Wever: 

Helaas is het virus er nog steeds en daarom moeten we ons aan alle richtlijnen die gelden 

blijven houden. 

Dit geldt zowel voor de richtlijnen van het RIVM maar ook voor die van de Bonte Wever. 

De richtlijnen van de Bonte Wever staan ook op de website van Aqua ‘68 

Hierin staat o.a. informatie in m.b.t.  hoe veel personen er tegelijk in de kleedruimte mogen 

zijn, of er wel of geen gebruik van het toilet mag worden gemaakt, waar is ingang en uitgang 

van De Bonte Wever, looproutes en parkeermogelijkheden. 

Kortom, zeer belangrijk om dit protocol aandachtig te lezen. 

Dit protocol dient door iedereen te worden gelezen voordat men vertrekt naar de training  

en natuurlijk ook te worden nageleefd! 

De Algemene ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering is in april uitgesteld i.v.m. Corona. De vergadering staat nu 

gepland op 16 september as..  

Via de website zal worden gecommuniceerd waar en hoe laat. We kunnen nu nog niet 

zeggen, i.v.m. Corona richtlijnen, in welke vorm deze vergadering zal plaatsvinden.  



De uitnodiging voor de vergadering, de notulen en de agenda worden geplaatst op onze 

website. Ook zal op tijd worden gecommuniceerd in welke vorm en waar er wordt 

vergaderd.  

Website: 

Voor allerlei informatie m.b.t. trainingen, activiteiten ed. kun je altijd de website bezoeken. 

Als er wijzigingen zijn, zullen die op de website worden geplaatst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Anne-Marie Lubbers 

secretaris 

 

 

 

 

  


