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Aan de leden van Haag88
Het Corona-virus heeft ons allemaal in de greep. Lees daarom deze nieuwsbrief
aandacht door!
Sluiting accommodaties
De gemeente heeft alle accommodaties (sportzalen en zwembaden) gesloten tot in elk
geval 28 april in verband met het Corona virus. Haag88 volgt hierin de richtlijnen van
het RIVM.
Ook Basalt is voor ons gesloten, dus voor de CVA, fitness en amputatiegroep zal er in elk
geval tot 10 mei geen sporten zijn, dit ook in verband met de schoolvakanties en de
afwezigheid van de SGK-trainers/begeleiders.
Het bestuur zal tijdig informeren wanneer er weer (veilig) gesport kan worden!
Algemene ledenvergadering mei 2020
De algemene ledenvergadering, die in de agenda stond voor 12 mei a.s., gaat in verband
met de Corona maatregelen niet door en 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 tweede kwartaal van 2020 alle leden van
Haag88 een korting van 50% te verlenen over het totale contributiebedrag. Haag88
realiseert zich dat veel mensen weinig of niet hebben kunnen sporten het afgelopen
kwartaal, maar de huur van een aantal accommodaties gaat gewoon door. De korting van
50% is over het tweede kwartaal wordt bekostigd uit de reserve van de vereniging.
Vooralsnog wordt de contributie over het 3e en 4e kwartaal gehandhaafd.
Diverse competities beëindigd
In overleg met diverse bonden is besloten om alle competities (rolstoelhockey,
showdown en goalbal) per direct te beëindigen. Deelnemers aan deze competities zijn
hierover al ingelicht.
Collecte
De huis-aan-huis collecte voor het fonds Sport Gehandicapten gaat dit jaar niet door.
Daarvoor in de plaats is er een digitale collectebus aangemaakt. Op de Facebook pagina
van Haag88 vindt u deze digitale collectebus. Klik op “Doe een donatie”, geef een bedrag
aan, de afhandeling is hetzelfde als bij een betaling via internet.
Het bericht met de digitale collecte kan ook worden gedeeld naar je eigen Facebook
pagina en/of je kan je vrienden vragen de digitale collecte te verspreiden.

Sportprijs Haagse gehandicaptensport 2019 voor rolstoelhockeyers Haag88
Het rolstoelhockeyteam van Haag88 heeft in februari van dit jaar de Wouter
Duinisveldtrofee gewonnen.

Daarnaast hebben zij op 15 februari de RDM Mobility Bokaal gewonnen op het sideevent tijdens de EK Dames zaalhockey cup in de Sportcampus. Haag88 was de
bekerwinnaar. Er werd gespeeld tegen landskampioen Doing.
Het bestuur van Haag88 feliciteert de rolstoelhockeyers van harte met de behaalde
prijzen!
Jaarlijkse etentje met de Haag88 vrijwilligers
Het bestuur heeft op dinsdag 3 maart jl. alle
vrijwilligers van Haag88 een etentje aangeboden bij La
Fontaine in Rijswijk. Na afloop kregen de vrijwilligers
van Haag88 ook nog een gele Haag88 handdoek met in
zwart het Haag88 logo. Het bestuur dankt al haar
vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging.

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

