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Kerstboodschap
VAN DE VOORZITTER
Helaas blijft corona ons leven beheersen. Afstand houden, met een paar mensen maar op
bezoek. Hoe houden we de moed erin.
Wat ik heel positief vind is dat we mogen blijven sporten en elkaar daar ontmoeten en na
afloop samen wat drinken ook al staan de stoelen wat verder uit elkaar. De avondgroepen
hebben de mogelijkheid om overdag te sporten al is dat voor de nog werkenden onder ons
lastig. Maar dat is even niet anders.
We zijn heel blij dat we 12 nieuwe sporters hebben kunnen verwelkomen. Dat is nog niet
voldoende om alle groepen voldoende aan te vullen maar het begin is er. De mensen die door
ziekte of blessure niet kunnen sporten wensen wij veel beterschap en hopen ze snel weer in
de groepen te begroeten.
Verder zijn wij nog steeds op zoek naar een penningmeester, zie de oproep verderop.
Bij het lokaal Sportakkoord hebben we het idee kunnen lanceren om een
sportstimuleringsproject op te zetten op de manier zoals Oud-Fit is ontstaan door het GALM
project. We hopen dat het in gang wordt gezet en dat het voor ons een aanwas van nieuwe
leden oplevert.
Zo blijven wij ons als bestuur zich inzetten om Oud-Fit door de corona crises te loodsen.
In deze donkere tijden voor kerst zien we steeds meer verlichting in en om de huizen. De een
al uitbundiger dan de ander. Dat zorgt ervoor dat we geleidelijk in de stemming komen om
Kerstmis te vieren. Het is een feest van samenzijn en na elkaar omkijken. Ik wens ons allen
veel liefde, warmte en de mogelijkheid om ondanks de beperkingen er een mooi feest van te
maken.
Voor het nieuwe jaar wenst het bestuur je een gezond, sportief en liefdevol 2022.
Riet van Brandenburg
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Alle onvoorspelbare en steeds wisselende beperkingen – het is afwachten wat ons
nog boven het hoofd hangt- hebben hun weerslag op het vertrouwen van (aspirant)
leden om überhaupt te sporten en daarmee op het ledenverloop en de financiën van
de vereniging.
Daarom een vriendelijk maar dringend beroep op u om- als u gebruik maakt van
betaling in termijnen-, de tweede termijn A.U.B. vóór 1 januari 2022 over te maken.
(nogmaals excuus voor de onhandige communicatie rond de oorspronkelijke
contributie nota).
De vereniging is overigens nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe
penningmeester… Dus bent u iemand- of KENT u iemand- die zich geroepen voelt,
meld u dan vooral bij het bestuur!
En, Nieuwe leden blijven om allerlei redenen méér dan welkom:
o Eerstens voor de gezondheid en fitheid van die nieuwe leden
o Voor u omdat meer activiteiten mogelijk worden en het gezelliger wordt
o En voor de continuïteit en voor het aanbod van de vereniging
Helaas zijn Oud-Fit activiteiten in groepsverband, anders dan op eigen initiatief
wandelen, fietsen en dergelijke ‘tot nader (‘lockdown’) order’ niet mogelijk, maar
zodra er een beetje ruimte komt zullen we die natuurlijk benutten, met inachtneming
van de dan geldende regels.
Er is nog capaciteit bij de ‘Zeker Bewegen’ of ‘Bewegen in Balans’ groep die voor een
brede doelgroep geschikt is, en waar naast lenigheid en conditietraining, vooral ook
de valpreventie training zijn nut ruim bewezen heeft.
Op zo kort mogelijke termijn informeren wij u nader over de door de door de
voorzitter genoemde projecten en een nieuwe fitheidstest voor 50+ers, (Een soort
Coopertest maar dan ‘wandelend’)…
Onbekend maakt onbemind;
o Het bestuur overweegt om op voorspraak van een van de leden in of zo kort
mogelijk na januari een demonstratie Dynamic Tennis te houden;
o het is nu nog even zoeken naar een geschikte tijd en plaats maar we houden u
op de hoogte, waarschijnlijk ook via De Wegwijs.
Wij wensen u namens het bestuur nogmaals veel sterkte in deze onzekere tijden,
betekenisvolle kerstdagen en een voorspoedig en sportief 2022.
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