Beste leden van de Harttrimclub Delft,

Hoewel we er vanuit gingen dat bulletin nr. 5 van 13 juli jl. het laatste nieuwsblad zou zijn van vóór
de vakantie is hier toch een extra nieuwsbrief, omdat er grote veranderingen zijn die het bestuur
aan jullie wil communiceren.
Wat begon als een mededeling over het veranderen in de methodiek van het detacheren van
personeel (zie bulletin nr. 5), is uitgegroeid in een aantal door Basalt aangekondigde
veranderingen waarvan wij jullie deelgenoot moeten maken.
SITUATIE NA 1 JANUARI 2021
In Bulletin nr. 5 hebben wij jullie het volgende medegedeeld:
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 moeten zelf de personeelsproblemen (ziekte, vakantie, etc.) 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 begeleidingsorganisatie 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.
Minder uren overdag beschikbaar
De Basalt-organisatie heeft ons daarna laten weten dat de ruimtes die wij van hen huren, overdag
niet meer voor ons beschikbaar zijn. Basalt zegt deze uren zelf nodig te hebben voor haar eigen
organisatie.
Dat heeft op alle onderdelen gevolgen voor onze Harttrimclub.
1. MTT/Fitness
We zijn door het besluit van Basalt genoodzaakt deze activiteit te verplaatsen naar de avond.
Dat geldt voor zowel de dinsdaggroep van 10-11 uur als de woensdaggroepen van 10-11 uur
en van 11-12 uur. Op welke avonden de MTT/Fitnessruimte beschikbaar komt is nu nog
onduidelijk. Het bestuur zal eerst een peiling onder de leden houden om te bekijken wat de
voorkeuren zijn.
2. Sportdag op donderdag
Ook voor onze donderdagse sportdag geldt dat de uren overdag niet meer beschikbaar
komen na 1 januari 2021. De eerst groep – die thans nog om 15:30 uur begint – zal niet
eerder dan 17 uur of 17:30 uur kunnen beginnen, waardoor alle groepen opschuiven. De
sportdag zal dan niet meer op één dag kunnen, denken wij. Er zal een avond bij moeten
komen om alle groepen in te kunnen delen. Daarbij is belangrijk waar het begeleidend
personeel vandaan moet komen. Een aantal fysiotherapeuten die ons nu ook bijstaan,
waaronder b.v. onze Barry, zijn ook betrokken bij de begeleiding van de Harttrimclub
Westland die op dinsdagavond sporten bij Basalt Den Haag. Op woensdagavond spelen al
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vele jaren een aantal leden van HTC Delft en HTC Westland samen volleybal.
Dus blijft waarschijnlijk de maandagavond over. Het is echter de vraag of de
kleine zaal en het zwembad op die avond niet bezet zijn door een andere
vereniging.
Kortom: Het wordt nog een hele puzzel voor het bestuur om hier uit te komen.
Het bestuur beseft dat bovenstaande veranderingen bij jullie twijfels opleveren over het blijvende
lidmaatschap. Besef daarbij echter, dat het bestuur ook met de rug tegen de muur staat en neem bij
het maken van een beslissing ook mee dat we allemaal sporten vanwege het verlengen van een zo
goed mogelijke gezondheid.
Hart en bewegen hoort bij elkaar en jullie Harttrimclub zal ook in de toekomst haar best blijven doen
om sport aan te bieden op ieders niveau.

Nieuwe ledenadministrateur gezocht (en gevonden)
De oproep in het laatste Bulletin heeft een lid opgeleverd die deze vacature wil vervullen.
Het bestuur is blij, dat er in ieder geval één kandidaat heeft aangegeven deze taak over te nemen en
te proberen het net zo goed te doen als onze vorige ledenadministrateur Ron Valkenburg. Omdat de
ledenadministrateur/bestuurslid door de leden moet worden gekozen en we vanwege Corona
voorlopig nog geen ledenvergadering kunnen houden, zullen wij ons binnen het bestuur beraden hoe
we hier mee om gaan.
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 ondanks alles nogmaals een fijne vakantie en tot (waarschijnlijk)
3 september!
HOU VOL!
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