
Beste leden van de Harttrimclub Delft e.o., 
 
 
 
We zijn ons aan het voorbereiden om begin september a.s. weer op te kunnen 
starten. 
 
En ... dat is niet makkelijk. 
 
De afgelopen tijd heeft het bestuur intensief contact gehad met de 
verantwoordelijken van Basalt Revalidatie en met Barry en Ivette. 
 
Daarbij is gesproken over mogelijkheden en beperkingen bij een eventuele 
herstart. 
 
 
 
Op de eerste plaats heeft Basalt Revalidatie richtlijnen opgesteld die 
moeten worden gehanteerd om zo veilig mogelijk te kunnen sporten. 
 
Denk daarbij aan het niet mogen gebruiken van kleedkamers en douches, 
waardoor het noodzakelijk is om je sportkleding thuis al aan te trekken en 
daarover een (trainings)broek en jack te doen die in de zaal moet worden 
uitgedaan. 
 
Douchen doe je dus ook thuis en je neemt in een plastic zak je gymschoenen 
mee, omdat je op gewone schoenen niet in de sportzaal mag komen. 
 
Ook is koffiedrinken alleen toegestaan met niet meer dan 2 personen aan een 
tafel. 
 
Dat alles klinkt lastig, maar is natuurlijk logisch, want wij willen wel 
graag bewegen maar geen extra risico's lopen in deze Corona-tijd. 
 
 
 
Maar ... er zijn nu al conclusies die we moeten trekken als de richtlijnen 
blijven zoals ze nu gelden: 
 
1. Omdat er maar 2 personen tegelijk in het zwembad mogen, hebben we 
besloten hiervan geen gebruik te maken totdat de situatie verandert. De 
leden van de zwemgroep 1 en 7 kunnen het betalen van de contributie per 1 
september dan stopzetten *).  
 
Dat heeft wel tot gevolg dat de zwemgroep 1 en 7 helaas nog niet kan 
opstarten. Dat vinden we natuurlijk jammer, maar als bestuur moeten we ook 
aan de verhouding veiligheid/kosten denken. 
 
2. Voor de MTT/Fitness geldt dat er slechts 4 personen tegelijk in de 
fitnessruimte mogen zijn. Dat dwingt ons om te besluiten dat ook die 
activiteit niet kan worden opgestart totdat de situatie veranderd. Ook voor 
deze leden geldt dat ze de contributiebetaling per 1 september kunnen 
stopzetten *). 
 
 
 
*)    Betaal alsjeblieft gewoon de contributie door tot en met augustus. In 
september zullen we een aantal maanden contributie aan jullie terugbetalen! 
Mocht het stopzetten van de periodieke betaling te lastig voor je zijn: 
vraag dan de penningmeester (penningmeester@harttrimclubdelft.nl 
<mailto:penningmeester@harttrimclubdelft.nl> ) om de bedragen terug te 
storten. Dat doet hij graag.  
 
 



 
Tot zover de vervelende zaken. 
 
 
 
Dan nu: Wat mag/kan er vanaf begin september a.s. wel. 
 
De donderdagen kunnen we in groepen van max 12 personen in twee ruimtes 
sporten: In de kleine sportzaal (6 personen) en in de ruimte waar de 
hometrainers staan ( 6 personen). 
 
Halverwege de beschikbare tijd, dat is na ca. 15-20 minuten wisselen de twee 
groepen van 6 met elkaar van ruimte. 
 
Het zwembad moeten we dus laten schieten. Het is behelpen, maar ook kan het 
worden gezien als een begin van de oplossing. 
 
 
 
Voordat we aan de slag gaan met het indelen van de groepen, moeten we 
natuurlijk eerst weten of iedereen vanaf september a.s. van plan is op de 
donderdagen te komen sporten onder de voorwaarden die dan gelden. 
 
En het moge duidelijk zijn dat als de meeste leden komen sporten, de groepen 
zo veel mogelijk in tact zullen blijven, waardoor je de eigen groepsleden 
weer eens kunt zien! 
 
DAAROM VRAGEN WE JULLIE OM ONS TE LATEN WETEN OF JE WEL OF NIET GA SPORTEN 
BEGIN SEPTEMBER A.S. 
 
 
 
Dus: Stuur per omgaande, maar in ieder geval voor zaterdag 11 juli een 
berichtje (deze mail beantwoorden) naar ons waarin slechts hoeft te staan: 
 
Ik kom wel (naam, groep) 
 
of 
 
Ik kom niet(naam, groep) 
 
 
 
Met de uitkomst kunnen we dan weer verder werken. 
 
 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Hou vol! 
 
Hartelijke groet, 
 
Nico Wiese, secretaris 
 
 
 
PS: Willen jullie binnen je eigen groep zoveel mogelijk leden stimuleren om 
deze mail te lezen en te beantwoorden! Dat is ook goed voor de onderlinge 
contacten... 
 
 
-- 
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