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Aan de leden van Haag88 
 
Het Corona-virus is nog steeds actief. Hoewel langzaam maar zeker veel zaken weer 
opgestart zijn wil het bestuur van Haag88 haar leden informeren over wat er de 
komende maanden op het programma staat. Het bestuur heeft besloten daarom met een 
exta informatiebulletin te komen. Lees dit bulletin met aandacht door! 
 
Algemene ledenvergadering 2020 
De Algemene Ledenvergadering 2020 staat op de agenda voor 17 november a.s. De 
ledenvergadering zal worden gehouden in Basalt en start om 19.30 uur. Haag88 zal er 
zorg voor dragen dat er voldoende afstand gehouden kan worden voor degene die de 
vergadering willen bezoeken.  
 
Opzeggen lidmaatschap Haag88 
Opzeggen van het lidmaatschap van Haag88 kan uitsluitend schriftelijk en tenminste 4 
weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal door een mail te sturen 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! 
 
Contributie 4e kwartaal Haag88 
Het bestuur heeft besloten om over het vierde kwartaal van 2020 alle leden van Haag88 
wederom een korting van 50% te verlenen over het totale contributiebedrag. Haag88 
vind dat de sporten weliswaar zijn opgestart, maar door de strenge regels mensen 
minder of beperkt kunnen sporten. Ondanks dat Haag88 rekeningen van zaalhuur 
ontvangt meent zij toch haar leden tegemoet te moeten komen met deze korting over 
het vierde kwartaal. De korting van 50% over het vierde kwartaal wordt, evenals het 
derde kwartaal, bekostigd uit de reserve van de vereniging. 
 
Corona en Haag88 
Even een overzicht hoe het in deze Corona-tijd met alle sporters bij haag88 gaat. 
Bij de  de rolstoelhockeyers is de competitie door de KNHB helemaal stil gelegd totdat 
er een vaccin is en mogen ze alleen trainen in de Sportcampus en de van Zweedenzaal. 
De spelers van H1 en H2 hebben daarop besloten om voorlopig nog maar 1x per week te 
gaan trainen. De ene (even) week op woensdag in de Sportcampus en de andere (oneven) 
week op zaterdag in de van Zweedenzaal. De andere spelers, mn. Het jeugdteam blijven 
gewoon iedere zaterdag van 10.00 – 11.30 uur trainen in de van Zweedenzaal. 



 

 

De goalballers zijn momenteel aan het kijken hoe het trainen op 1.50m gaat en anders 
stoppen ze. Ook voor hen geldt dat hun competitie is stil gelegd door GSN tot in ieder 
geval januari.  
De zwemmers in de Escamphof zijn weer gestart per 14 september, maar moeten zich 
thuis in badpak steken, maar mogen na afloop wel douchen. 
De zwemmers in Basalt mogen nog maar met 6 personen tegelijk het water in, zodat we 
de zwemtijden hebben moeten halveren omdat wij groepen van 12-15 personen hebben. 
Zij mogen na afloop niet douchen, maar wel omkleden. Van de week was een lesgever 
verkouden en hebben ze helemaal niet gezwommen. Veiligheid voor alles. Voor de 
woensdagavondzwemmers zoeken we nog een lesgever. 
De fitnessers in Basalt mogen ook alleen in kleine groepen, dus ook hier aangepaste 
tijden. 
In de Sportzaal van Basalt mogen 10 personen tegelijk, dus de badmintonners en 
sporters met een beenamputatie kunnen daar gewoon terecht, maar er kunnen voorlopig 
geen nieuwe leden bij, hoewel er wel aanmeldingen voor zijn. 
De showdowners hun competitie in Duivendrecht is wel gestart, maar ook hier per 
competitiedag een kleine groep. Hun trainingen in de zaal aan de Eekhoornrade gaat wel 
gewoon door, omdat ze daar goed 1.50m afstand van elkaar kunnen houden en met een 
kleine groep zijn. Daar kunnen nog nieuwe leden bij. 
De CVA-sportgroep in de gymzaal aan de Oosterhesselenstraat is ook weer gewoon 
begonnen. Deze groep is door natuurlijk verloop sterk uitgedund en heeft dringend 
behoefte aan nieuwe leden. 
 
Zorg goed voor jezelf, blijf gezond zodat we elkaar mogelijk tijdens de 
ledenvergadering op 17 november a.s. kunnen ontmoeten! 
 
Bestuur Haag88 


