
 

 

 
Beste Leden, 

Een abrupt einde van het schaatsseizoen en een absurd begin van het zomerseizoen, wij als 
vereniging hanteren en respecteren natuurlijk de regels welke door RIVM gehanteerd worden, dit 
houdt in dat wij niet gaan starten met onze zomertrainingen en dit tot nader orde.  
Wij als sportieve vereniging, hechten grote waarde aan het welzijn van onze leden en die van onze 
families, ik begrijp dat dit voor onze sportievelingen een uitdagende periode wordt maar we moeten 
de regels respecteren dit in belang van ons allemaal. Voor diegene die wel buiten aan de slag wil 
gaan, bijgaand een aantal webadressen waar de adviezen voor het buitensporten omschreven 
worden. 

De NTFU heeft een aantal regels opgesteld, dit onder het motto: FIETSEN DOE JE SOLO en zij geven 
een aantal tips, op hun website www.NTFU.nl lees dit artikel voor dat je gaat starten met fietsten. 

Op de website van www.hartlopen.nl vind je een aantal tips GA ALLEEN OP PAD, en o.a. 1.5m ruimte 
is niet genoeg, bekijk ook deze website voor alle tips. 
 
 
Graag willen wij ook positief nieuws melden, en niet dat wij alleen  
online vergaderen maar ook dat wij, afgelopen week een handtekening  
hebben gezet onder een overeenkomst waarbij wij overstappen op een 
compleet nieuw softwareprogramma. (Leden administratie en boekhouding) 
 
In korte lijnen betekend dat dit programma ons ontzettend veel voordelen  
gaat bieden niet alleen voor Wilma maar ook voor David. 
Ook zal het gebruikersgemak opleveren bij onze leden denk hierbij bijv. aan 
online inschrijven. Ons streven is dat het programma aan het begin 
van komend schaatsseizoen operationeel zal zijn.  
 
Graag wil ik eenieder ontzettend veel succes wensen in deze bijzondere periode waarbij gezondheid 
boven alles gaat. Ook hebben wij leden die in de vitale beroepen werkzaam zijn, voor jullie een dikke 
pluim, en zet hem op, wij hebben vertrouwen in jullie. 
 
 

Wim van der Heide 


