Doesburg, 01 november 2015
Onderwerp: Gebruik van het recreatiegedeelte in zwembad Den Helder tijdens
waterpolotrainingen en/of wedstrijden van DWV

Beste ouders, begeleiders en/of verzorgers van de groepen Minipolo (Pupillen), Jeugd O13/O15.
In aanloop van dit huidige seizoen 2015-2016, heeft onze Jeugdcoördinator Erik Nijhof u op 29
april jl. als ouder, begeleider en/of verzorger geïnformeerd over het gebruik van het
recreatiegedeelte in ons zwembad Den Helder, tijdens de uitvoering van de waterpolotrainingen
voor de Minipolo (Pupillen) en de leeftijdsgroepen Jeugd O13/O15. Een aantal van u heeft hierop
spontaan gereageerd en zich aangemeld om als toezichthouder op te treden indien van het
recreatiegedeelte gebruik wordt gemaakt. Wij spreken onze dank naar u hierover uit.
Omdat de hoeveelheid aanmeldingen niet voldoende waren voor het maken van een poule, zodat
er op roulatiebasis toezicht kon worden gehouden, heeft de Jeugdcoördinator op 12 juni
wederom verzocht te reageren. Helaas heeft zich daarna niemand hiervoor meer beschikbaar
gesteld.
De Jeugdcoördinator heeft dientengevolge niet anders kunnen besluiten deze opdracht terug te
geven aan de voorzitter van de Polocommissie. Zij heeft op haar beurt dit teruggekoppeld aan
Het Bestuur van DWV en gevraagd om een besluitvorming betreffende dit punt omdat de
veiligheid van ons/uw kind(eren) ernstig in het geding is.
In 1e instantie heeft Het Bestuur van DWV besloten dat het gebruik van het recreatiegedeelte dan
maar verboden moest worden. De argumentatie hierin is duidelijk; “gebruik hiervan mag, mits er
voldoende (ook oplettend) toezicht is. Voorstel was wel om deze besluitvorming pas kenbaar te
maken als vastgesteld wordt/is dat er inderdaad geen of voldoende toezicht is.
Het seizoen is nu ruim 2 maanden onderweg, tot nu toe blijkt in de praktijk dat er wel ouders zijn
welke toezicht willen houden tijdens het gebruik van het recreatiegedeelte. Wij juichen dit
natuurlijk zeer toe, maar wij zouden nog blijer zijn als u naar aanleiding van dit bericht, uzelf
aanmeldt bij de Jeugdcoördinator als toezichthouder(ster). Met uw medewerking wordt “de last”
evenredig verdeeld onder alle ouders en weet u dat uw kind onder toezicht gebruik mag blijven
maken van het recreatiegedeelte van ons zwembad Den Helder, ook als u keertje niet aanwezig
kunt zijn.
Mochten verdere aanmeldingen vanuit uw zijde uitblijven, dan zal Het Bestuur de huidige situatie
“gedogen” zolang er toezicht wordt gehouden. Indien dit niet het geval is zal het personeel van
het zwembad Den Helder of het waterpolokader, uw kind(eren) de toegang tot het
recreatiegedeelte ontzeggen. Dit omdat wij de veiligheid van uw kind willen blijven kunnen
garanderen. Op een situatie zoals jl. in Rhenen zit noch u, zwembad Den Helder of DWV te
wachten.
Wij hopen dat uwer begrip hiervoor en hoopt dat u ons hierin wilt meehelpen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur DWV

CC: De Polocommissie

