Nieuws Zonder Dralen
Nieuwsbrief van de
Langzamerhand
Langzamerhand wordt alles weer een beetje normaal.
We zijn in september weer begonnen met zwemmen.
Eerst nog op proef, maar al gauw bleek dat het veilig
kon en dat het animo groot genoeg was om iedere zondag weer een uurtje in ons blootje te gaan zwemmen.
Omdat alles weer moet wennen zijn we rustig van start
gegaan. We hebben de financiën bekeken en gezien dat
we het zwemmen voor dit najaar nog konden financiëren uit de contributies van vorig jaar. Het helpt daarbij
dat de losse zwemmers weer massaal op het zwemuur
zijn afgekomen! Dat geeft ons wat ademruimte. Zelfs
zoveel dat we denken dat we voor 2022 nog geen contributieverhoging hoeven door te voeren! We hebben
wel een aantal opzeggers, maar ook een aantal nieuwe
leden. Hopelijk komen er meer bij! Hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Dit alles is fijn want de laatste tijd
is alles duurder geworden en zijn de inkomens en pensioenen vaak gelijkgebleven. Kortom, we denken dat
we het komend jaar de vereniging draaiende kunnen
houden met een contributie van € 135 voor een volwassen lid. Ook de entrees voor de losse zwemmers
gaan we niet verhogen. Hierbij zou het wel mooi zijn
als de losse zwemmers massaal blijven komen. Het
voorgaande lijkt in tegenstrijd met het feit dat alles
duurder wordt, zoals de zwembadhuur, maar we denken dat het kan en dat ons voortbestaan daardoor niet
in gevaar komt. Daarbij hopen we dat de losse zwemmers eens gaan inzien dat lid worden voor hen voordeliger is en ons meer vastigheid geeft. Maar goed, je
kunt niemand dwingen en een losse zwemmer die ieder
week komt zwemmen is ons ook prima! Natuurlijk
kunnen we tijdens de AV, die voorlopig gepland staat
voor woensdag 16 februari, over dit alles verder spreken. Hopelijk kunnen we die AV weer live doen met

Nummer 8, November 2021
een echte borrel als afsluiting. Het zou heel mooi zijn
na een bewogen periode!
Het bestuur

De nieuwe coronamaatregelen
We zijn nog niet van corona af! Op 2 november heeft
de regering weer nieuwe maatregelen aangekondigd
die zaterdag 6 november ingaan. Ook voor ons hebben
die maatregelen consequenties. Namelijk de toegang
tot het zwembad kan alleen verkregen worden door een
geldige coronapas en dat de NZD zelf de checks moet
doen! Dus kom je naar het zwemuur neem een geldige
coronapas mee en een identiteitsbewijs. Zie verder de
maatregelen van het zwembad die aan deze nieuwsbrief zijn toegevoegd. Zie ook de volgende link.
Het bestuur

Jubileum
Het 30-jarige jubileumfeest staat er aan te komen. Op
zondag 28 november is het zo ver! Mocht je mee willen doen en je hebt je nog niet opgegeven, doe dat dan
alsnog snel, voor 7 november! De jubileumcommissie
wil namelijk graag weten hoeveel cupcakes er besteld
moeten worden. Het programma is je toegestuurd en
ziet er veelbelovend uit. Voor de volledigheid is het
ook nog toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Opgeven
via ons emailadres plezier@zwemmen-nzd.nl Natuurlijk zullen ook voor het jubileum de maatregelen van
de overheid gelden en nageleefd moeten worden.
Het bestuur

postadres: Nieuwelaan 178C, 2611 SB Delft, telefoon: (06) 285 43 178
homepage: www.zwemmen-nzd.nl, e-mail: plezier@zwemmen-nzd.nl
facebook: http://www.facebook.com/naturisme.delft
twitter https://twitter.com/NaturismeDelft

Nieuws Zonder Dralen
NFN magazines

mededelingenbord te hangen waarop je je kan inschrijDe magazines UIT! en Blootgewoon! van de NFN waven. Laat maar eens weten wat je van dit idee vindt.
ren tot nu toe gratis voor leden van de NFN en dus ook
voor ons. Het enige dat de NZD moest betalen waren
Het bestuur
de verzendkosten. Dat gaat met ingang van 2022 veranderen. Dan moet voor de magazines betaald worden. Zwemdata 2021
Ieder NFN lid kan zelf bepalen of hij/zij de magazines
wil ontvangen en betaalt daar dan zelf voor. De ver14 21 28
NOVEMBER 7
zendkosten zijn dan inbegrepen. In de bijlage bij deze
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nieuwsbrief staat er meer over geschreven en wat je
moet doen om de magazines te blijven ontvangen.
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Stoombadperikelen
Net voor corona uitbrak was er een discussie over een
regel van het bestuur dat het rustig moest zijn in het
stoombad gedurende de eerste helft van het zwemuur.
Deze regel heeft veel stof doen opwaaien, maar was
bedoeld om de geluidsoverlast, waar sommigen echt
last van hadden, binnen de perken te houden. Nu we
na anderhalf jaar weer zwemmen doet zich hetzelfde
verschijnsel weer voor. Mensen zijn enthousiast om
elkaar weer te zien en willen elkaar overal spreken.
Tot nu toe is het geluidsniveau in het stoombad redelijk binnen de perken gebleven en heeft het bestuur de
regel nog niet hoeven handhaven. Dat is heel mooi en
laten we dat vooral zo houden! Probeer in de stoomcabine het volume van je stem in bedwang te houden
en wees anderen niet tot overlast. En het versterkt elkaar. Als één hard praat in het stoombad, gaan anderen
ook hard praten en hoort op gegeven moment niemand
nog iets! Laten we rekening houden met elkaar in ons
stemvolume. Dat moet toch wel kunnen?

•
•

Jubileumviering op 28 november 2021 van
13.00 tot 16.00 uur. Zie de bijgevoegde
uitnodiging.
AV, voorlopige planning 16 februari 2022.
Ergens in het voorjaar, een sauna-bezoek?

Sportfondsenbad Delft
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 .

Jacob

Samen of individueel zwemmen:

Saunabezoek

Banenzwemmen of familiezwemmen.

Sauna-avonden zoals in het verleden zijn niet meer.
Daarom willen we onderzoeken of het mogelijk is met
een groep belangstellenden een sauna in de buurt van
Delft te bezoeken. Hoe het één en ander geregeld moet
worden en welke sauna wanneer bezocht kan worden
moet verder uitgezocht worden. Maar het idee is om
een datum en een sauna te prikken en een lijst op het

Altijd een belevenis in het Sportfondsenbad Delft!
Weteringlaan 1
2613 WN Delft
015-212 00 02
delft@sportfondsen.nl
www.sportfondsenbaddelft.nl
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