
 

HUISREGELS & RICHTLIJNEN  
 
   
Deze huisregels & richtlijnen zijn van toepassing per schooljaar 2022-2023  
 
Let op: Het Friendship Sports Centre is een sportcomplex voor mensen met een handicap, graag hier 
respectvol mee omgaan. 
 
Veiligheid en hygiëne richtlijnen in en om het zwembad geldend voor zwemmers, 
begeleiders en medewerkers van huurder en verhuurder. 
 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. Volg de richtlijnen van de GGD op. 

 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Volg de 

richtlijnen van de GGD op. 
 

• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de 
afgelopen 5 dagen is vastgesteld 

 
• Ouders/verzorgers zijn welkom bij de kleedkamers en zijn zelf verantwoordelijk voor het 

omkleden vooraf en na afloop van de zwemles. Zorg dat je op tijd in het zwembad aanwezig bent. 
 

• Alleen bij onderstaande kijklessen is bezoek aan de zwemlessen mogelijk. 
 
• Ook bij het afzwemmen is kijken mogelijk. Per afzwemmer hanteren wij een maximaal aantal 

gasten en dit communiceren wij in de afzwembrief. 
 

• Er kan niet worden gedoucht in het zwembad. 
 
 
Kijken bij de zwemles 

• Alleen op onderstaande data is het mogelijk om, vanaf de tribune (via rode trap), te kijken bij de 
zwemlessen 
 

Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober 2022 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 november 2022 

Maandag 9 t/m vrijdag 13 januari 2023  

Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023 

Maandag 3 t/m vrijdag 7 april 2023 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 mei 2023   

Maandag 26 t/m 30 juni 2023 

 
 
 



 

Afzwemmen 
 

• Ook bij het afzwemmen is het mogelijk om, vanaf de tribune (via rode trap), te kijken.  
 

• Er volgt een aparte uitnodiging voor het afzwemmen per brief/mail. 
 
Horeca 

• De kantine van het Friendship Sports Centre zal volgens de horeca-richtlijnen open zijn en er is 
gratis wifi aanwezig. 

 
Fietsenrek 

• Fietsen dienen geplaatst te worden in het fietsenrek. Deze is te vinden aan de linkerkant van 
hoofdingang van het zwembad. Fietsen niet in het wandelpad plaatsen aub! 
 
 

Voetenslofjes 
• Bij binnenkomst in het zwembad dienen er verplicht voetenslofjes om de buitenschoenen te 

worden gedaan. Verder doen wij een beroep op jullie om het zwembad schoon en netjes achter 
te laten/houden. 

  



 

 
Kledingzwemmen 

  
Na ontvangst van de kledingbrief, gelieve elke zwemles onderstaande kleding meenemen naar de 
zwemles. Graag deze kleding over de badkleding aantrekken bij aanvang van de zwemles. 
 
LET OP: Heeft uw zoon/dochter haar wat voor de ogen komt, graag voor de zwemles een haarelastiekje 
in doen!! 
 
 
Kleding Badje 1 

• T-shirt of blouse met lange mouwen  
 
 
Kleding Badje 2 

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

 
 
Kleding Badje 3   

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

• Schoenen (bij voorkeur sportschoenen) schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan 
(surfschoenen niet!) 
 
 

A-diploma: 
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

• Schoenen (bij voorkeur sportschoenen) schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan 
(surfschoenen niet!) 

 
 
B-diploma: 

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

• Schoenen (bij voorkeur sportschoenen) schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan 
(surfschoenen niet!) 

 
 
C-diploma: 

• Regenjack of jas met lange mouwen 
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

• Schoenen (bij voorkeur sportschoenen) schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan 
(surfschoenen niet!) 


