
 

Bel of mail naar het secretariaat. E-mail: info@swomill.nl of bel op 0485-455470 tussen 9 en 11 uur.  

 

Gepaste start van activiteiten bij de SWOM. 

 

Aan alle deelnemers en vrijwilligers alsmede docenten/ZZP-ers van de SWOM. 

 

Mill, 26 januari 2022 

 

Beste mensen, 

 

Hoewel het besmettelijke Omikron-corona-virus nog welig tiert, vindt het bestuur van 
de SWOM het van groot belang dat u en wij weer met onze activiteiten kunnen starten. 
Het bestuur wil natuurlijk dat iedereen zo veilig mogelijk kan deelnemen aan onze 

activiteiten en volgt de adviezen en voorschriften van RIVM en Overheid op. Het 
bestuur heeft het volgende standpunt ingenomen.  

De corona maatregelen vereisen dat u alleen dan deelneemt aan onze activiteiten, als 
u voldoet aan de regel dat u volledig gevaccineerd bent tegen het virus of anderszins 
immuniteit hebt opgebouwd. Bij deelname wordt gevraagd om QR code of bewijs van 

vaccinatie. U dient daarbij ook een legitimatiebewijs te kunnen tonen. 

Het bestuur vertrouwt erop dat u voldoet aan deze voorwaarden, om het risico van 

besmetting te voorkomen. Deelname blijft uiteraard  voor eigen risico.  

Wij rekenen erop dat u bij gerelateerde klachten aan corona niet komt. Wilt u zo nodig 

een (zelf)test (laten) afnemen. 

Houd u aan de volgende basisregels. 

 

Van uw contactpersoon of docent hoort u wanneer gestart kan worden. Vanuit de 

SWOM kan dat volgende week al. De accommodatieruimten zijn gereserveerd.  

Mocht u niet deelnemen, een of meerdere keren, dan verwachten wij dat u afzegt bij 

uw contactpersoon of docent. De inning van de deelnemersbijdrage vindt de komende 
maanden plaats en daar krijgt ieder nog bericht van. Op website www.50plusmill.nl 
vindt u de laatste informatie.  

Wij hopen dat u weer kunt genieten van het samen deelnemen aan onze activiteiten. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Hieronder staan de 

gegevens.  

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SWOM.  

Secretaris Ton Ermers.  
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