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Van het bestuur
Het wordt weer tijd voor een nieuwsbrief. De laatste
was nog van vorig jaar. Ondertussen is er weer genoeg
gebeurd om over te schrijven. Zo hebben we de NZD
AV gehad op 14 februari, waar het wel en wee van de
vereniging besproken is. Ook is er een nieuw bestuur
gekozen en is het zelfs uitgebreid met een extra lid. Dit
jaar zijn we met ons vieren: Jorie van Leeuwen als
secretaris, Peter Kuijpers als penningmeester, Boy
Mosterdijk als PR man/vice voorzitter en Jacob van
der Woude als voorzitter/ledenadministratie. Andere
zaken die tijdens de AV besproken zijn, staan vermeld
in de notulen die inmiddels zijn rondgestuurd. Een
nieuw bestuur dus, dat samen met de andere NZD-ers,
er weer een mooi jaar van wil maken Als iedereen een
beetje meewerkt gaat dat vast wel lukken.
Het bestuur

Beste zwemmers?
De NS heeft besloten om de reizigers genderneutral
aan te spreken. Er zijn meer organisaties die zich op
die manier tot hun leden cq. doelgroep richten. Ik denk
echter dat het voor de NZD juist onmogelijk is om
geen onderscheid te maken. De hele gedachte achter
ons zwemmen en recreëren is immers dat er niet te
ontkennen verschillen zijn tussen vrouwen en mannen.
De gedachte van het naturisme is om die verschillen te
omarmen en om te accepteren dat vrouwen en mannen
anders zijn. Sterker nog, iedereen mag anders zijn en
wordt daarin geaccepteerd. Bij het naturisme is iedereen welkom, zolang er maar sprake is van acceptatie
van elkaar en wederzijds respect. Het maakt niet uit
hoe iemand er uitziet of wat iemand is: vrouw of man,
dun of dik, jong of oud, lang of kort, homo of hetero,
blank of getint, etc. Zolang iemand respect heeft voor
de ander en die in zijn waarde laat, is het prima. Dus

Wij zijn er voor u en verzorgen met veel plezier:
Ø Massage demonstraties
Ø Massage cursussen,
voor grote en kleine [huiskamer] groepen
Ø Massage [individueel] op afspraak
Ø Massage-kadobonnen zijn nu verkrijgbaar
Voor informatie kunt u bellen naar:
Piet van Egmond, 030-2766990 [na 18.00 uur]
Zie ook www.nom-massage.nl
wat mij betreft geen genderneutrale beste zwemmers of
zo, maar juist Beste zwemvrienden en -vriendinnen.
Jacob

Toekomst Sportfondsenbad
Tijdens de AV is ook over de toekomst van het zwembad gesproken. Jan Drese had het punt ingebracht en
tijdens de vergadering toegelicht. De gemeente Delft
heeft een visie op Sport en Bewegen 2017-2025 ontwikkeld, en dat houdt o.a. in dat twee oudere zwembaden, waaronder het Sport-fondsenbad, plaats moeten
maken voor één nieuw zwembad. Wij willen natuurlijk
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graag mee naar het nieuwe bad en willen daarin
ongestoord in ons blootje kunnen blijven zwemmen.
Daarom is het voor onze club van belang er voor te
zorgen dat wij dit kunnen blijven doen zonder al te
veel gedoe met inkijk, enzovoorts. Op voorstel van Jan
is er een commissie samengesteld, bestaande uit Jan
Drese, Herman van der Helm en Peter van Leeuwen,
die de onwikkelingen rond het nieuwe zwembad volgt
en de gemeente informeert over de wensen van de kant
van de NZD voor wat betreft het nieuwe zwembad.
Wij wensen deze commissie veel succes met deze
belangrijke missie. Want zeg nou zelf, waar zouden we
zijn als we niet meer in ons blootje kunnen zwemmen?

DDoS

Jacob

Activiteiten 2018

•

•

Twee Sportfondsen accommodaties bij u
in de buurt
Zwemlessen voor de zwemdiploma’s A t/m C, zwemvaardigheid en snorkelen.

Tevens bieden wij aan: squash, sauna en zonnebanken.

De NZD site werd in het verleden vaak gevonden na
doorverwijzingen via Russische sites. Dat is nu wel
minder geworden, maar het is nog steeds de vraag wat
hier achterzat. Was het een soort van verkapte DDoS
aanval en wilden de Russen ons lamleggen? Dat zou
aan de ene kant vervelend zijn, want dan functioneert
onze site niet meer. Aan de andere kant zou het ook
wel eervol zijn als iemand of iets ons de moeite waard
vindt om lastig te vallen. Of zouden de Russen gewoon
interesse in ons hebben en willen doorgeven dat wij
hier zonder veel sores in ons nakie kunnen zwemmen?
Hoedan ook, het is niet gelukt om ons lam te leggen.
Sterker nog, we gaan juist met frisse moed verder. De
toekomst lacht ons tegemoet. Het ledenaantal toont een
licht herstel. Het 30 jarig jubileum gloort aan de horizon. En tot die tijd blijven we waarschijnlijk gewoon
nog zwemmen in het Sportfondsenbad. Wat ook de
bedreigingen van buitenaf zijn, we gaan gewoon door!

•

•

Open zwemuur op 2 september, eerste uur na
zomerstop
Sponsorfietstocht in september, precieze datum
volgt nog
Grootouder/kleinkind zwemuur, datum wordt
nog bekend gemaakt

Een uitgebreid scala aan doelgroepen: baby- en peuterzwemmen, aquarobic, aquajoggen, aquabootcamp, aquafitness, trimzwemmen, recreatiefzwemmen, etc...

Het Bestuur

•

•

Sauna-avond op 24 maart, 12 mei, 22 september en 17 november
Sponsoractiviteit/spelletjesmiddag, ergens in
het voorjaar
Stadswandeling op 12 mei, voorafgaand aan
sauna-avond

Sportfondsenbad Delft
Weteringlaan 1
1613 WN Delft
015 - 212 00 02
www.sfd.nl

Zwem- en Squashcentrum Delft
Clara van Sparwoudestraat 2
2612 SP Delft
015 - 214 18 74
www.sfd.nl
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