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Beste leden van de Harttrimclub Delft, 

 

Het is bijna vakantie.  

Dat klinkt raar als je weet dat we al maanden niet hebben gesport en elkaar al die tijd ook niet 

hebben gezien.  

Vorig jaar om deze tijd zaten we nog gezellig aan de BBQ – met onze Ron Valkenburg als 

medeorganisator – en nu is de situatie toch wel heel erg anders.  

Het ziet ernaar uit dat we na de zomervakantie weer voorzichtig kunnen opstarten en gezien de 

enquête die we onlangs hebben gehouden hebben de meesten van jullie er weer veel zin in! 

 

Overleg Basalt - HTC 

Op donderdag 2 juli j.l. heeft een vervolgoverleg plaats gevonden. Bij dit overleg waren ook Barry 

Jansen en Ivette Frowein aanwezig. 

Er is daarbij gesproken over de mogelijkheden om weer op te kunnen starten. Daarbij bleek dat niet 

alles mogelijk zou zijn. In het zwembad mogen bv slechts 2 personen tegelijk in het water liggen en in 

de MTT/fitness ruimte kunnen niet meer dan 4 personen tegelijk worden toegelaten.  

Het zal duidelijk zijn dat onze vereniging hier niet mee uit de voeten kan. Het feit dat je na het 

zwemmen niet kan omkleden/douchen en dus in je natte plunje naar huis moet, werkt ook niet mee. 

Met Barry en Ivette hebben we gesproken hoe we een programma kunnen samenstellen, rekening 

houdend met alle beperkingen en het maximaal toe te laten aantal personen. Het idee is om naast de 

sportzaal ook de zaal waar de hometrainers staan te gebruiken, waardoor de huidige groepen 

wellicht intact kunnen blijven en we de helft van de tijd een 6-tal van een groep oefeningen laten 

doen in de hometrainers-ruimte en de anderen van dezelfde groep  iets kunnen laten doen in de 

sportzaal. Of daar ook volleybal bij zit, hangt af van de regels die in september gelden. 

Wij vertegenwoordigen een kwetsbare groep. Dat is het bestuur bewust en daarom zullen we geen 

onnodige risico’s kunnen/mogen nemen en gaan we ervan uit dat jullie alle richtlijnen goed zullen 

opvolgen. Is het niet voor je eigen bestwil, dan in ieder geval voor je collega-sporter! 

We hopen een leuk en bewegelijk programma te kunnen aanbieden waar de meesten zich hopelijk in 

kunnen vinden. 

 

Uitslag enquête 

Op de enquête om te peilen wie weer zou willen beginnen met sporten in september a.s. hebben 

vele leden gereageerd.  

Nadat ruim 78% van de leden zich heeft uitgesproken, blijken 93 leden weer graag te willen gaan 

sporten, 9 willen dat (nog) niet en 10 leden zijn ziek of met vakantie. 

In de antwoorden klinkt een groot verlangen weer te gaan bewegen en ook elkaar weer te zien en te 

spreken.  



 

13 juli 2020 

 

Contributiebetalingen 

Over dit onderwerp is al vaker gesproken. We hebben indertijd met elkaar 

afgesproken dat iedereen de contributie gewoon door blijft betalen en dat we het 

eventuele teveel betaalde gaan terugstorten.  

Gelukkig houden de meeste leden zich aan deze afspraak, maar er zijn ook enkelen die zijn 

opgehouden te betalen.  

Duidelijk mag zijn dat in september alleen de leden die betaald hebben mogen komen sporten. Kijk 

daarom even na of u soms vergeten bent één of meerdere maanden te betalen en stort die 

contributie alsnog.  

Het bestuur heeft overigens al besloten dat we medio september een aantal maanden contributie 

aan jullie terug zullen betalen.  

 

Situatie na 1 januari 2021 

De leiding van Basalt Revalidatie heeft aan het bestuur gemeld dat zij het personeel  vanaf 1 

januari 2021 niet meer op dezelfde wijze aan de Harttrimclub ter beschikking zullen stellen.  

Wij zullen zelf de personeelsproblemen (ziekte, vakantie, etc.) moeten gaan managen en het 

personeel van Basalt kan alleen nog op basis van detachering tegen een ca. 60% hogere kostprijs 

worden geleverd.  

Wij zijn daar niet blij mee natuurlijk. En dat is dan nog netjes uitgedrukt.  

Binnen de mogelijkheden die wij hebben zullen we proberen een andere organisatie op poten te 

zetten. Dat vergt veel inspanning van het bestuur, maar we gaan ervan uit dat het ons zal lukken de 

vereniging ook na 1 januari a.s. overeind te houden. 

 

Nieuwe ledenadministrateur gezocht 

Hoewel onze vorige ledenadministrateur onvervangbaar lijkt, moeten we toch op zoek naar een 

nieuwe man/vrouw die deze taak op zich zou willen/kunnen nemen. 

Wij zoeken iemand met een vriendelijke uitstraling en een positieve blik die een nieuw lid de juiste 

voorlichting kan geven en vertelt wat hij/zij kan verwachten. De ledenadministrateur zorgt er 

daarnaast voor dat een nieuw lid wordt ingeschreven en in overleg ingedeeld in een groep. Hij/zij is 

de eerste waarmee een nieuw lid in contact komt. Naast Ledenadministrateur is hij/zij lid van het 

bestuur. 

Aanmeldingen: secretaris@harttrimclubdelft.nl 

 

Tot slot  
Heb je vragen? Stel ze gerust. En daarbij geldt natuurlijk altijd: Een domme vraag bestaat niet, een 
dom antwoord wel!  
Het bestuur wenst haar leden een fijne vakantie. Tot (waarschijnlijk) tot 3 september!  

HOU VOL! 

mailto:secretaris@harttrimclubdelft.nl

