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Mei 2020
Aan de leden van Haag88
Het Corona-virus heeft ons nog steeds allemaal in de greep. Het bestuur heeft besloten
daarom met een exta nieuwsbrief te komen om haar leden te informeren. Lees deze
nieuwsbrief met aandacht door!
Algemene ledenvergadering 2020
De algemene ledenvergadering is tot nader order opgeschort. Zodra er meer
duidelijkheid is komt het bestuur met een nieuwe datum.
Contributie Haag88
Het bestuur heeft besloten om over het derde kwartaal van 2020 alle leden van Haag88
wederom een korting van 50% te verlenen over het totale contributiebedrag. Haag88
realiseert zich dat niemand heeft kunnen sporten in het derde kwartaal, maar de huur
van een aantal accommodaties gaat gewoon door. De korting van 50% over het derde
kwartaal wordt, evenals het tweede kwartaal, bekostigd uit de reserve van de
vereniging.
Vooralsnog wordt de contributie over het 4e kwartaal gehandhaafd.
Voorlopig geen sporten tot 31 augustus 2020
Het bestuur van Haag88 heeft besloten dat er voorlopig niet gesport kan worden bij
Haag88. Veel van onze sporters vallen in de risicogroep, bovendien durven veel van de
Haag88 vrijwilligers het niet aan om het sporten op dit moment te begeleiden.

Daarnaast zijn er veel voorbereidingen nodig om, met inachtneming van de 1,5 meter, te
kunnen sporten. De zomersluiting in verband met de schoolvakanties staat er ook aan te
komen, dus lijkt het vooralsnog een verstandige keuze om het sporten nog even niet te
hervatten.
Tot slot is het op dit moment nog niet duidelijk of alle accommodaties beschikbaar
zijn/komen voor Haag88 sporters. Veel Corona patienten moeten revalideren de
komende tijd. Haag88 maakt ook gebruik van deze locaties, het kan best zijn dat wij
daardoor (nog) niet terecht kunnen (ook na 31 augustus) in onze accommodaties.
Het bestuur zal tijdig informeren wanneer er weer (veilig) gesport kan worden!
Jaarlijkse zomeretentje gaat niet door
Het bestuur heeft besloten dat het jaarlijkse zomer etentje met alle Haag88 leden niet
door te laten gaan. Allereerst is eten met een grote groep in een restaurant op dit
moment niet verantwoord en daarnaast kan het bestuur de kosten vaor het zomer

etentje niet subsidieren vanwege de resitutie op het lidmaatschap over het tweede en
derde kwartaal. Dit is een flinke aanslag op de Haag88 reserves.
Nieuwe website Haag88
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de nieuwe website van Haag88. Nog net
voor de Corona-crisis was er o.a. een fotoshoot met het bestuur van Haag88. Wil Kouwer
heeft de foto’s voor de nieuwe website verzorgd, Marcia Diandra heeft hard gewerkt
aan de nieuwe vormgeving van de website en het updaten van alle foto’s en informatie.
Het bestuur van Haag88 nodigt daarom al haar leden uit om een kijkje te nemen op de
nieuwe website van Haag88 (www.Haag88.nl) . Veel kijkplezier!
Rolstoelhockey toernooi verplaatst
Het rolstoelhockeytoernooi dat op 3 oktober in Sporthal De Schilp (Rijswijk) gepland
stond is, in verband met de Corona-crisis, verplaatst naar 10 april 2021.

Zorg goed voor jezelf, blijf gezond zodat we elkaar hierna weer kunnen treffen.
Hartelijke groet,
Bestuur Haag88

