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Nieuwsbrief 
We hebben elkaar heel lang niet meer gezien. We vinden dit jammer en 
hopen dat we snel weer kunnen starten met trainen en als de situatie het 
toelaat ook met wedstrijden. Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren 
over de ontwikkelingen achter de schermen en geven we een doorkijkje naar 
de toekomst.  
Er is ook bestuursnieuws! Petra Donze is de tijdelijke opvolger van Jeanine 
Faes en neemt de functie als penningmeester voorlopig waar. We zijn erg blij 
dat Petra het bestuur als penningmeester ondersteunt!  
Mocht je vragen hebben na het lezen van deze nieuwsbrief dan mag je altijd 
een mailtje sturen naar onze secretaris via het adres secretaris@zpc-dzk.nl  
We wensen jullie veel leesplezier! 
 
Het bestuur van Z&PC De Zeeuwse Kust 



Corona update 
Helaas zijn de zwembaden nog steeds gesloten en kunnen we daarom nog steeds niet 
trainen en onze sport beoefenen in wedstrijdverband. We missen dit enorm! Gelukkig zijn 
inmiddels veel groepen gestart met landtrainingen, zodat we elkaar toch weer op gepaste 
afstand kunnen ontmoeten.   
 
Ondanks dat het zwembad gesloten is, betalen we wel de huur aan Optisport. Hiermee 
voldoen we aan de verplichtingen vanuit Optisport. Het Rijk compenseert ons voor de kosten 
die wij kwijt zijn aan badhuur wanneer wij daar geen gebruik van kunnen maken. In januari 
hebben wij iets meer dan €18.000 compensatie ontvangen voor de zwembadhuur tijdens de 
eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Verwacht wordt dat we voor de periode t/m 
december 2020 ook compensatie kunnen ontvangen, echter is dit wel minder dan het reeds 
ontvangen bedrag omdat we in deze periode gedeeltelijk gebruik hebben kunnen maken van 
het zwembad. Voor de periode januari 2021 tot nu is het nog onbekend of er een 
compensatieregeling beschikbaar komt. Optisport dient voor ons de compensatieverzoeken 
in. We zijn blij dat zij deze administratieve werkzaamheden voor hun rekening nemen!   
 
Voorlopend op de compensatieregelingen hebben wij in mei 2020 al één maand contributie 
kwijtgescholden. Na het ontvangen van de compensatie in januari 2021 hebben wij dit in 
diezelfde maand nogmaals gedaan. Helaas kan dit niet iedere maand. Er zijn namelijk kosten 
die doorlopen voor de vereniging. Denk hierbij aan de contributie aan de KNZB en kosten voor 
verzekeringen en de bank. Waar we kunnen, zullen we ervoor zorgen dat de tegemoetkoming 
van het Rijk zo veel mogelijk wordt uitgekeerd naar de leden. Omdat er vertraging zit tussen 
het sluiten van de zwembaden en het uitkeren van de compensatie, duurt het even voordat 
wij als bestuur kunnen besluiten de contributie een maand stop te zetten of te verminderen. 
Wanneer er meer duidelijk is over de compensatie voor de periode t/m december 2020 zullen 
we jullie informeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Landtraining 
Nu de overheid de regels voor buiten 
sporten versoepeld heeft, is er voor ons 
ruimte om in groepen buiten te sporten. De 
gemeente Vlissingen heeft ons toestemming 
gegeven om buitenom officiële sportlocaties 
te sporten en hier maken we graag gebruik 
van!  
 
Vanaf half maart zijn de eerste groepen 
gestart en steeds meer groepen starten deze 
weken met het aanbieden van landtraining. 
Vanuit de Businessclub hebben we de 
mogelijkheid hier trainingsmateriaal voor aan 
te schaffen. Om de landtrainingen veilig te 
laten verlopen heeft BHV Training Zeeland 
EHBO-pakketjes belangeloos beschikbaar 
gesteld. Bedankt!  
 



 

Doorkijkje naar de toekomst 
We hopen dat de zwembaden snel weer open mogen en we de trainingen weer kunnen 
hervatten. We verwachten dat de trainingen eerst nog via een aangepast rooster 
aangeboden zullen worden om de benodigde afstand te kunnen garanderen.  
 
Een werkgroep heeft zich gebogen over het zo efficiënt mogelijk aanbieden van de 
trainingen binnen de corona regels. De adviezen van deze werkgroep hebben geleid tot 
een nieuwe opzet van de trainingsuren binnen corona maatregelen, waarbij de leden <18 
jaar en >18 jaar andere trainingsmomenten hebben, omdat sporters onder de 18 jaar 
(volgens de vorige corona beperkingen) minder beperkingen hebben en op die manier ook 
met minder beperkingen kunnen trainen. We hopen dat we dit snel in de praktijk kunnen 
toepassen! Zodra er versoepelingen bekend worden informeren we jullie hier zo snel 
mogelijk over.  
 

Hoe blijf je fit als de zwembaden gesloten zijn? Onze leden aan het 
woord! 

Bo Peeters, 12 jaar, zwemster bij de 
Junioren A 
 
Hoe blijf je fit nu de zwemtrainingen 
gestopt zijn? 
In de periode dat we niet mochten 
zwemmen ging ik hardlopen en deed ik 
soms een landtraining. 
 
Wat mis je het meeste aan de trainingen 
en wedstrijden? 
Het contact tussen iedereen! 
 
Welke tip wil je meegeven aan je 
medezwemmers in deze coronaperiode? 
Hou nog even vol, want de zwemtrainingen 
zijn altijd supergezellig! 

Sven Veen, 16 jaar, keeper bij de B-jeugd 
 
Hoe blijf je fit nu de waterpolotrainingen 
gestopt zijn? 
Ik loop soms hard en ga regelmatig 
longboarden. Maar ik probeer ook op mijn 
voeding te letten. 
 
Wat mis je het meeste aan de trainingen 
en wedstrijden? 
Ik mis vooral het teamverband en de 
ontlading van energie als je die bal weer 
kan gooien. 
 
Welke tip wil je meegeven aan je 
medewaterpoloërs in deze 
coronaperiode? 
Blijf goed voor jezelf zorgen, probeer jezelf 
boven water te houden en laat de moed 
niet in de schoenen zakken!  
 
 


