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Wat weer een jaar weer

Aftermath

Tijdens het schrijven van dit stukje realiseerde ik me
dat het alweer een jaar geleden is dat de eerste gevallen van corona een realiteit waren. Eerst was het alleen
van horen zeggen, maar niet veel later hoorde ik van
mensen die het hadden en zelfs in het ziekenhuis hebben gelegen. Gelukkig zijn ze er allemaal boven op
gekomen! We zijn inmiddels een jaar verder en er zijn
in Nederland al meer dan 15000 mensen aan het virus
overleden. We hebben allemaal de gevolgen van het
virus ervaren. De meesten indirect door allerlei beperkende maatregelen, maar sommigen dus ook direct
doordat ze zelf ziek zijn geweest. En het is nog lang
niet voorbij! Wat een jaar! Graag niet nog zo één!
Eén van de dingen die anders ging dan afgelopen jaren
was de Algemene Vergadering (AV). Deze heeft vanwege alle maatregelen binnen het bestuur plaats gehad,
en wel op 25 februari. Via Skype hadden de bestuursleden contact met elkaar. De leden waren vantevoren
door de stukken op de hoogte gebracht van de onderwerpen die behandeld zouden worden. Ook was hen
gevraagd om hun opmerkingen en ideeën in te sturen.
Enkele leden hebben hier gebruik van gemaakt. Hun
opmerkingen en ideeën zijn besproken in de vergadering en zijn te lezen in de notulen die inmiddels toegestuurd zijn. Eén van de zaken die geregeld moest worden tijdens de AV was het opnieuw benoemen van een
bestuur. Het oude bestuur had zich verkiesbaar gesteld
en er waren geen andere kandidaten. Het oude bestuur
zichzelf daarom opnieuw voor weer een jaar benoemd.
Dus weer een jaar! Hopelijk meer normaal dan afgelopen jaar. Kan haast niet anders, toch?

De AV heeft dus vanwege corona binnen het bestuur
zonder leden plaatsgevonden. Daarom zullen de leden
ongetwijfeld nieuwsgierig zijn naar wat besproken is.
De notulen van de AV zijn rondgestuurd en stellen iedereen in staat te lezen wat er besproken is. Iedereen
mag reageren en laten weten wat hij of zij vindt van
datgene dat het bestuur besproken en besloten heeft.
Op deze wijze kan iedereen hopelijk toch nog een goed
gevoel overhouden aan deze AV die onder onnatuurlijke omstandigheden gehouden is. Mochten jullie naar
aanleiding van de notulen nog vragen hebben, we horen graag van jullie!

Jacob

Het bestuur

Socializen via Zoom
Tomas Brandt en Wout van Duijn hadden bedacht dat
het mooi zou zijn om elkaar weer eens te ontmoeten.
Het was al zo lang geleden (een jaar dus) dat we elkaar
gezien hadden! Maar al die tijd kon het niet in het bad
en niet met veel bij elkaar. Daarom kwamen Tomas en
Wout met het idee om zondag 14 maart een Zoom sessie te houden. En zo gezegd, zo gedaan! Met ongeveer
20 deelnemers (en twee die verwoede pogingen hebben
gedaan de sessie binnen te komen) hebben we een fijn
samenzijn gehad. Tomas was de moderator en had drie
"breakout rooms" gemaakt, te weten zwembad, stoombad en bubbelbad, waarin de deelnemers naar harte lust
met elkaar konden kletsen. Het is dermate goed bevallen dat er vast wel een vervolg op komt. Misschien een
idee voor de leden die deze keer niet mee hebben kunnen doen? Je hebt er alleen maar een smart phone, een
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laptop, een tablet of een computer met camera en
geluid voor nodig. Zoom laat zich eenvoudig installeren. Het was echt heel leuk en de moeite waard! Je
hoort hoe het de anderen vergaat en hoe zij zich door
deze tijd heen hebben geslagen. Ook kun je je eigen
ervaringen met de anderen delen. Van harte aanbevolen! We danken Tomas en Wout voor dit mooie initiatief, en met name Tomas voor de uitstekende ondersteuning!
Het bestuur

ook voor de niet-leden voor wie de sauna-avond een
welkom uitje was. We moeten daarom maar gauw op
zoek naar een goede vervanging van de sauna-avonden, waarop we dan ook weer gemasseerd kunnen
worden door de mensen van de GNOM. Ook dat mis ik
heel erg! Hoe pakken we dit aan? Wie heeft een idee?
Jacob

Sportfondsenbad Delft

Nieuwe stip
In de vorige nieuwsbrief hadden we het nog vol enthousiasme over het herstarten van het zwemmen op
zondag 11 april. Inmiddels is binnen het bestuur het
gevoel ontstaan dat we blij mogen zijn als we in september, dus na de zomer, het zwemmen kunnen hervatten. Hopelijk zijn de maatregelen dan afgezwakt of
zelfs verdwenen en zijn we allemaal minimaal éénmaal
geprikt. Wellicht is dat een betere stip aan de horizon.
Het bestuur

Zondagse activiteiten
Het voorjaar komt er weer aan. Het is lente! Tijd om
naar buiten te gaan! De wandelclub wordt weer steeds
actiever. Iedereen die mee wil doen is van harte
welkom. Houd de website in de gaten om te zien
wanneer de volgende wandeling georganiseerd wordt
en bij wie je kunt aanmelden. Ook andere activiteiten
kunnen op de website gemeld worden. Ben je iets aan
het organiseren dat ook voor anderen interessant kan
zijn, laat het weten dan kunnen we het wereldkundig
maken.
Het bestuur

Zwemles, 6 dagen in de week:
Zwemlessen voor het Zwem ABC,
Jeugd 12 t/m 18 jaar,
Zwemvaardigheid en Snorkelen.

Groepslessen:
Baby- en Peuterzwemmen, Aquabootcamp,
Aquafitness, Aquajoggen,
Aquarobic, Aquavitaal,
Trimzwemmen en Zwangerschapszwemmen .

Samen of individueel zwemmen:
Banenzwemmen of familiezwemmen.
Altijd een belevenis in het Sportfondsenbad Delft!
Weteringlaan 1
2613 WN Delft
015-212 00 02
delft@sportfondsen.nl
www.sportfondsenbaddelft.nl

Activiteiten 2021
•

Toch zonde
Om een beetje actief te blijven fiets ik graag zo nu en
dan een eindje. Onlangs toen ik dat weer deed kwam ik
in een flits iemand tegen die geregeld op de saunaavonden kwam. Hij was voorbij voor ik er erg in had.
Hij is geen NZD lid, maar een saunabelang-stellende.
Ik realiseerde me ineens dat voor het ons een groot
gemis is dat er geen sauna-avonden meer zijn, maar

•
•

Nieuwe stip aan de horizon: 5 september? Het
eerste na-corona zwemuur? Alles onder voorbehoud! En als iedereen geprikt is! Houd de
website in de gaten.
Zondagse wandelingen: houd de website in de
gaten en meld je aan als je belangstelling hebt.
Ba$ Schildt wandeltocht wordt uitgesteld tot
dat wandelen op de normale manier weer
mogelijk is.
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