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Betreft; nieuws rond corona,  23 augustus 2020  

 

Beste leden en betrokkenen, 

Helaas laat corona ons nog niet los. Spijtig, want we hoopten per 1 september de 

sportactiviteiten weer op te kunnen starten. Dat blijkt lastiger te zijn dan gedacht omdat 

recent (persconferentie augustus) de regels weer bijgesteld zijn. Ook vakanties spelen een 

rol. Het bestuur van SAZ wil ervan verzekerd zijn dat lessen veilig worden gegeven, zodat het 

gevaar voor besmetting zo klein mogelijk is. 

 

Voor wat betreft inspanning; 

De maand september gaan we gebruiken om per sportonderdeel  de voorzorgsmaatregelen 

helder op papier te krijgen, samen met de instructeurs en coördinatoren.  En natuurlijk ook 

samen met de beheerders van de verschillende gebouwen. Het streven is dat per 1 oktober 

alle sportactiviteiten weer kunnen draaien onder de vlag van SAZ op een verantwoorde 

manier. 

 

Het betekent: 

• Dat u weer uw deelnemersbijdrage  betaalt voor uw sportactiviteit per 1 oktober 

• Wanneer u het toch niet veilig vindt voor uzelf, zegt u dan tijdelijk op, zodat u geen 

rekening krijgt. U meldt uzelf weer aan wanneer dat weer wenselijk en mogelijk is. 

• Zijn er materialen nodig i.v.m. hygiëne b.v. matjes, dan gaan we ervan uit dat u die 

zelf aanschaft. Sportmatjes zijn te koop in sportwinkels. Ook op internet kunt u 

terecht. Het is voor úw veiligheid.  

• De afstand van 1,5 meter blijft belangrijk. Natuurlijk gaan we ervan uit dat een ieder 

haar/zijn best doet zich daaraan te houden. 

 

Voor wat betreft ontspanning;  
Daar kan nog niet gestart worden als de groepen groot zijn en/of de ruimten klein.  

Daar waar grote ruimten zijn waar mensen afstand kunnen houden en er niet teveel 

deelnemers zijn, zal voorzichtig gestart worden. Zo zal mogelijk in Swanla een kleine breiclub 

starten. De teammanager houdt contact met de coördinatoren. We willen allemaal heel 

graag van start, want we weten hoe u het mist. We moeten nog even geduld hebben. 

 

Voor wat betreft ondersteuning; 

Onze klusjesservice en de vervoersdienst draaien weer dankzij al die fantastische 

vrijwilligers die zich inzetten. Nog niet op volle kracht, maar voor zover mogelijk. 
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Het Repair Café draait inmiddels in Swanla. (1e en 3e woensdag van de maand 9.30-12.00 

uur). We zijn in overleg over de start van een repaircafe in Dianthus. De ruimte bij Koffie 

Enzo was al krap en rond corona voldoet deze echt niet meer. Zodra er duidelijkheid is hoort 

u dat.  

 

 

Onze consulenten zijn nog steeds, als vanouds, beschikbaar via het bekende telefoon 

nummer en ook de belastingservice staat nog steeds voor u klaar.   

 

Binnenkort valt ook het SAZ-magazine weer bij u op de mat. Déze tekst is meer up to date 

v.w.b. corona, dan de tekst die u daar aantreft. Dat komt omdat tussen het schrijven van 

teksten voor het magazine en het uitkomen van het blad, veel tijd zit. In dit geval is 

informatie dan hier en daar alweer achterhaald. Excuses daarvoor. 

 

We hadden u graag meer willen bieden uit ons activiteitenpakket, maar helaas lukt dat nog 

niet. Ons geduld wordt op de proef gesteld. 

 

Laat ons horen als we iets voor u kunnen betekenen, houdt corna buiten de deur en hopelijk 

snel tot ziens,  

 

Namens het bestuur van SAZ, 

Ellie Ham-Onderwater 
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