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Aan de leden van Haag88 
 
Het Corona-virus is nog steeds actief. Hoewel langzaam maar zeker veel zaken weer 
opgestart worden wil het bestuur van Haag88 daarover haar leden meer duidelijkheid 
geven over hoe Haag88 omgaat met deze versoepeling en wat de mogelijkheden zijn. Het 
bestuur heeft besloten daarom met een exta nieuwsbrief te komen om haar leden te 
informeren. Lees deze nieuwsbrief met aandacht door! 
 
Weer gaan sporten? 
Door alle versoepelingen mag er langzamerhand weer (meer) gesport worden. Echter bij 
Haag88 zijn nog niet alle accommodaties open. Dat geldt in elk geval voor de zwembaden 
Escamphof en Basalt. Deze zijn gesloten tot 31 augustus, daar kan er dus nog niet 
gezwommen worden. 
Ook in de Oosterhesselenstraat kan nog niet gesport worden, deze accommodatie is tot 
31 augustus gesloten. Daarnaast is Haag88 in de zomervakantie altijd gesloten en wordt 
er niet gesport. 
 
De rolstoelhockeyers hebben van het bestuur toestemming gekregen om buiten te gaan 
sporten. Zij gaan hier in juli meer door en stoppen dan op 1 augustus. 
 
Ook de showdown-sporters van Haag88 zijn vanaf 1 juli weer gestart met showdown. 
Ook zij sporten tot 1 augustus. Ook daarvoor heeft het bestuur toestemming gegeven. 
 
Algemene ledenvergadering 2020 
Er is nog steeds geen nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering bekend. Het 
bestuur onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn. Zodra daarover meer bekend 
is stelt het bestuur haar leden daarvan in kennis. 
 
Opzeggen lidmaatschap Haag88 
Opzeggen van het lidmaatschap van Haag88 kan uitsluitend schriftelijk en tenminste 4 
weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal naar penningmeester@haag88.nl. Eventueel 
kan de opzegging ook per post naar Postbus 53393, 2503 AJ in Den Haag. 
Nadat u heeft opgezegd krijgt u altijd van de penningmeester een bevestiging! Heeft u 
geen bevestiging ontvangen> Dan is uw wijziging niet ontvangen! 
 
Zorg goed voor jezelf, blijf gezond zodat we elkaar hierna weer kunnen treffen. 
Het bestuur wenst al haar leden een fijne zomervakantie! 
 
Bestuur Haag88 


