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Beste mensen van Harttrimvereniging Leiderdorp, 

Het blijven voorlopig nog moeilijke en onzekere tijden, waarin vooral het 

onderlinge sociale contact veel te lijden heeft. Ik hoop heel erg dat jullie de moed 

erin houden, ook al ontbreken koffie, koek, bier en bitterballen nog wel even. 

Ledenvergadering 

Ook voor de vereniging heeft deze tijd consequenties. Zo heeft het bestuur deze 

week besloten om de jaarlijkse ledenvergadering, die al een keer verplaatst was van 

15 april naar 21 oktober, opnieuw tot nader order uit te stellen. Wel vinden jullie in 

de bijlagen bij deze brief een aantal belangrijke stukken, die jullie ook zouden 

hebben ontvangen als de ledenvergadering wel was doorgegaan. In die bijlagen 

staan de notulen van de jaarvergadering van 2019, het jaarverslag van de 

vereniging over 2019, de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De jaarrekening 

is onlangs gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie, t.w. Frans van 

Efferen en Wim Steenvoorden. 

Wekelijks sporten 

Op het ogenblik wordt er door een groot aantal mensen nog regelmatig gesport. 

In de Eendenkooi vindt dat op dinsdagochtend plaats onder strikte 

veiligheidscondities. Vorige week is daar nog een maatregel bijgekomen: het 

restaurant is gesloten, omdat het officieel als sportkantine is aangemerkt. Ook mag 

geen zelf meegebrachte drank of koek in het gebouw worden genuttigd. Maar het 

enthousiasme om te komen sporten is nog groot. 

In Basalt zijn we ook nog steeds aan het sporten, waarbij al sinds september de 

strenge regels van het huis gevolgd moeten worden. Dat betekent onder andere dat 

het restaurant gesloten is. Met maximaal 10 personen per veld proberen we het 

beste er van te maken. Op 1 november zullen ook de korfballers weer in de hal 

gaan sporten. We moeten daarbij korfballers en harttrimmers uit elkaar houden. 

Mogelijk dat we één deur als toegangsdeur gaan gebruiken en een andere deur voor 

het verlaten van de zaal. 

Regels 

Waar we ook sporten, het is goed om ons strikt aan de basisregels te houden. 

Probeer niet te sjoemelen. Als je het niet voor je zelf nodig vindt, doe het dan uit 

respect voor de anderen. Dat betekent: niet komen bij klachten van jezelf of 

huisgenoten, veel je handen wassen, afstand houden (minimaal 1,5 meter), niezen 
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in je elleboog. Daar komt sinds enkele dagen nog bij dat dringend geadviseerd 

wordt om In binnenruimtes zoals Basalt en de Eendenkooi een mondneuskapje te 

dragen. Dat hoeft niet als je aan het sporten bent. 

Tenslotte 

Laten we met elkaar de moed er in houden en op elkaar letten. Geniet van wat er 

nog wel kan. Blijf in beweging, dat is ook of juist in deze tijd belangrijk voor onze 

gezondheid. 

Ik wens iedereen sterkte en gezondheid in de komende tijd. 

Met vriendelijke groet, Niek de Wolf, voorzitter 

Tel. 071-5891441, email: niekdewolf@kpnplanet.nl 

P.S. Om het goede voorbeeld te geven vergadert het bestuur vanaf deze maand in 

een grotere locatie dan onze huiskamers, namelijk in het clubgebouw van 

vogelvereniging De Diamantvink in Oude Wetering. Daar kunnen we makkelijk 

1,5 meter afstand van elkaar houden! 

 

mailto:niekdewolf@kpnplanet.nl

