Brief van de voorzitter
uit naam van de Raad van Bestuur
en alle afdelingscomités
We zitten volop in de uitbraak van COVID-19. Dit beïnvloedt niet alleen ons dagelijks, professioneel en
privéleven, maar natuurlijk ook ons verenigingsleven.
Onze eerste en eigenlijk enige bezorgdheid op dit moment is het verzekeren van onze individuele
gezondheid en die van onze naasten. Het is daarom van het grootste belang dat ieder van ons de
maatregelen en richtlijnen (zie nuttige links onderaan) gegeven door de overheden,
schoolgemeenschappen en werkgevers nauwlettend opvolgen, hoe moeilijk deze ook te bevatten
of/en uit te voeren zijn.
Enkel op deze manier kunnen we samen een bijdrage leveren aan het indijken van deze pandemie.
Met zijn allen kunnen we een voorbeeld zijn voor onze medemensen, alsook onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid opnemen.
Onze focus op het verminderen van het risico met besmetting van COVID-19, neemt niet weg dat de
meesten onder ons vele vragen hebben over de directe toekomst van onze vereniging. Wanneer en
hoe kunnen we terug trainen? Wat met de competitie? Wat met start volgend seizoen? Etc. Dit zijn
allemaal terechte vragen die wij als Raad van Bestuur in samenwerking met de comités van de
verschillende afdelingen moeten en zullen beantwoorden, zodra wij concrete informatie krijgen van
de officiële instanties.
Inmiddels kunnen jullie met al jullie vragen en suggesties terecht op het volgende e-mailadres en wij
behandelen alles met volledige vertrouwelijkheid:
vragencovid19@kazsc.be
Dit adres zal dagelijks, vanaf maandag 23/03, worden geraadpleegd en de vragen -waar mogelijkworden binnen de 48u beantwoord.
Op de volgende pagina kan je links vinden naar enkele nuttige websites.

Vanwege de Raad van Bestuur en de verschillende afdelingscomités,
Patrick van Ginneken

Voorzitter KAZSc

Overheden
Officiële Belgische website:

www.info-coronavirus.be

Stad Antwerpen

https://www.antwerpen.be/nl/

Wereld Gezondheidsorganisatie

www.who.int

Risico gebieden:

www.ecdc.europa.eu

Reisadvies:

www.diplomatie.belgium.be

Sportieve organen
KAZSc

http://www.kazsc.be/
http://www.kazsc-waterpolo.be/
http://www.synchrodolphines.be/
http://www.kazsc.be/blog/
http://schoonspringen.kazsc.be/

KBZB

http://www.belswim.be/

VZF

https://www.zwemfed.be/

Vlaamse Sportfederatie

https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/22624

