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Het seizoen 2020/2021 zit er bijna op. Een seizoen om snel te vergeten wat
sporten betreft. In september en oktober 6 weken en in december 2 weken
binnen gesport, daarna ging de boel op slot. Corona hield iedereen in de ban.
Voor het bestuur zeer lastig om alles goed onder controle te houden. Vooral de
financiën baarde ons grote zorgen. We leden fors verlies door het opzeggen
van een groot aantal leden. We hebben contact opgenomen met de gemeente
en gelukkig bleek dat Oud-Fit een essentiële vereniging is. We konden een
aanvraag indienen voor een corona subsidie. Oud-Fit kwam in aanmerking voor
deze subsidie. Er is een nacontrole geweest en het bestuur wacht nog op de
uitslag of we terecht deze subsidie hebben ontvangen. Een hele opluchting dat
we deze ondersteuning hebben gekregen en kunnen nu het nieuwe seizoen op
gaan starten.
De huren voor 2021-2022 zijn aangevraagd en we gaan er vanuit dat het een
“normaal” sportseizoen wordt.
Het bestuur wenst iedereen een fijne sportieve en gezonde zomer zonder
beperkingen.
Riet van Brandenburg
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE PENNINGMEESTER
Onze penningmeester heeft aangegeven dat zij aan het eind van dit seizoen (nu
dus) gaat stoppen. Ingrid is zeer deskundig en houdt ons maandelijks op de
hoogte van de financiële situatie. Heel jammer en een aderlating voor onze
club.
Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voelt u zich geroepen om
in een gezellig bestuur de financiën voor uw rekening te nemen neem dan
contact op met de voorzitter. Ingrid is bereid om u in te werken.
BUITENSPORT
Na een wat korte voorbereiding voor het opstarten van de Buitensport zijn we
19 april begonnen om, net als vorig seizoen, Buitensport aan te bieden.
In totaal hebben 85 sporters hieraan deelgenomen. Een mooi aantal. De
deelnemers vonden het prettig om weer te beginnen en elkaar weer te zien na
zo’n lange periode zonder sportaanbod. Helaas was de maand mei niet zo

aantrekkelijk om buiten bezig te zijn. Het weer werkte niet mee. Maar juni
heeft het goedgemaakt.
Het was zeer prettig dat we het hele seizoen gebruik hebben mogen maken van
de tennisbanen van De Haanenbergh. Wij zijn het bestuur van de
tennisvereniging daar zeer erkentelijk voor. Sport verbroedert.
Ook in juli en augustus mogen we op de tennisbanen op dinsdag- en
donderdagmorgen van 9.30-10.30 uur.
LEDENAANTAL
Het bestuur heeft zich gebogen over het aantal leden per groep en heeft
moeten concluderen dat de meeste groepen niet kostendekkend zijn.
De eerste actie die we hebben ondernomen is de oud-leden aan te schrijven of
zij weer terug willen komen bij de club. Daar hebben we een aantal reacties op
gekregen maar in onze ogen veel te weinig. Een paar mensen keren terug en
anderen gaven aan door blessures en verhuizing niet meer te komen.
De tweede actie die wij hebben moeten nemen is te stoppen met groep 14
Dynamic Tennis op zaterdagmorgen. We hebben vorig seizoen al acties
ondernomen om leden te werven. De leden zelf hebben hun best gedaan. Er
waren een paar nieuwe mensen maar die moesten het toch af laten weten. Het
gaat het bestuur zeer aan het hart, speciaal de voorzitter, die deze groep zo’n
16 jaar geleden opstartte. Met jaren lang een heel goede bezetting. Men wil
zich blijkbaar niet meer vastpinnen op de zaterdagochtend.
We hebben zaterdag 19 juni voor 1 uur de zaal gehuurd en nog even gespeeld
en daarna koffie gedronken met iets lekkers erbij om dit goed af te sluiten. We
willen hier Wil Gulpers bedanken voor zijn fijne begeleiding. Gelukkig hebben
de meesten voor een ander tijdstip gekozen waardoor die groepen weer
rendabel zijn.

Bij andere groepen zijn we nog aan het kijken of er moet worden
samengevoegd of dat er toch weer nieuwe aanmeldingen komen zodat die
groepen ook weer op peil zijn.
Daarom wil het bestuur graag van je weten wat je het nieuwe seizoen gaat
doen. Misschien wel wisselen van groep of toch stoppen.
Wijzigingen willen we graag op tijd horen zodat wij hiermee aan de gang
kunnen gaan.
Ambassadeur Positieve Gezondheid
De landelijke KBO deed een oproep voor Ambassadeur Positieve Gezondheid in
samenwerking met het IPH (Institute Positif Health) . Omdat ik ook in het bestuur
zit van Stichting Wijchen Gezond leek het mij een uitdaging om mijzelf
daarvoor op te geven. Na een driedaagse cursus heb ik samen met 15 anderen
over heel Nederland het certificaat in ontvangst mogen nemen. De bedoeling is
om het gedachtegoed van Machteld Huber uit te dragen onder de senioren. Je
gaat er nog van horen hoe ik dit samen met anderen ga doen. Kijk alvast op de
site: https://www.iph.nl en vul het spinnenweb in.
Riet van Brandenburg
Slogan van Machteld Huber:

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten.
Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds
meer centraal.

