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Gelukt!

Jubileum

De pilot die we gestart zijn is gelukt! Op 5, 12 en 19
september hebben we proefgezwommen. Op 5 september waren er 15 zwemmers, 12 leden en 3 losse zwemmers. Het geringe aantal was waarschijnlijk te wijten
aan het mooie weer op die dag. Op 12 september waren er 28 zwemmers, 20 leden en 8 losse zwemmers.
Dat was een mooi aantal. Bovendien bleek uit de enquête die we uitgezet hadden dat een ruime meerderheid van de respondenten (zo'n 80 %) wilde komen
zwemmen als dat weer mogelijk zou zijn. Er waren
maar enkelen die het nog niet zagen zitten. Op 19 september is de pilot afgesloten met totaal 26 zwemmers.
De aantallen en de sfeer waren dermate bemoedigend
dat het bestuur het Sportfondsenbad heeft laten weten
graag door te willen gaan met het zwemmen. Dus de
komende vier maanden kan op zondag weer naturistisch gezwommen worden van 13.00 tot 14.00 uur.
Hopelijk komen de leden in grote getallen naar het
zwembad en weten ook de losse zwemmers ons weer
te vinden. Zeker nu er weer versoepelingen zijn. Alles
lijkt min of meer op vroeger! We kunnen oude tijden
weer een beetje laten herleven. Het werd tijd!

Op zondag 28 november gaan we ons verlaat jubileum
vieren. Zoals iemand al zei is het een beetje als met de
Olympische Spelen 2020 die in 2021 gehouden zijn.
Bij ons gaat het om het 30-jarig jubileum dat we in het
31-ste jaar vieren. Dat doen we door het zwemuur van
zondag 28 november uit te breiden naar een feestelijke
bijeenkomst in het zwembad van 13.00 tot 16.00 uur.
Houd deze datum daarom vrij in je agenda! De feestcommissie is al volop aan de gang. Het wordt vast heel
leuk! Ook is er contact geweest met de GNOM (Groep
Naturistische Ontspannings Masseurs), opvolger van
de NOM. Zij komen die middag ook en zullen voor
heerlijke massages zorgen. Over de verdere invulling
van de middag wordt later nog bericht zodra er meer
duidelijkheid is. Er is een bescheiden budget voor de
jubileumviering, verkregen uit donaties en de
opbrengst van de bazaar. Het staat echter een ieder
natuurlijk vrij om de viering alsnog te sponsoren door
een (extra) donatie, zie ook verder. Het lijkt er op dat
het dan toch nog gaat gebeuren, de jubileumviering!
En daarna op naar het volgende jubileum. Spannend!
Het bestuur

Jacob

Zwemdata 2021
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMER

5
3
7
3

12
10
14
12

Activiteiten 2021
19 26
17 24 31
21 28
19 X

•
•

Het gewone zwemmen is weer gestart!
Jubileumviering op 28 november van 13.00 tot
16.00 uur. Details volgen.
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Toekomstmuziek
In principe hebben we meer leden nodig. Een stuk of
10-20 zou al mooi zijn. Vandaar een oproep om eens in
je familie en kennissenkring te kijken of er niet mensen
zijn die het naturisme ook een warm hart toedragen en
van zwemmen en gezelligheid houden. Probeer het
maar eens. Niet geschoten is altijd mis! Het schijnt dat
één op de tien mensen geregeld naakt recreëren. Wanneer we naar Delft kijken zijn dat er 10.000. Als we
daarvan slechts 0,2% in ons weten te interesseren zijn
we al uit de brand! Het Sportfondsenbad wil ons als
club graag behouden en is zeer bereid met ons mee te
denken over de toekomst. Iets dat door ons natuurlijk
zeer gewaardeerd wordt!

Sportfondsenbad Delft
Zwemles, 6 dagen in de week:
Zwemlessen voor het Zwem ABC,
Jeugd 12 t/m 18 jaar,
Zwemvaardigheid en Snorkelen.

Groepslessen:

Jacob

Baby- en Peuterzwemmen, Aquabootcamp,
Aquafitness, Aquajoggen,
Aquarobic, Aquavitaal,
Trimzwemmen en Zwangerschapszwemmen .

Een goed eind en nieuw begin

Samen of individueel zwemmen:

Anderhalf jaar hebben we niet gezwommen. Gelukkig
Banenzwemmen of familiezwemmen.
hebben we ook geen huur hoeven te betalen. Nu we
weer begonnen zijn moet er wel betaald worden. Dat
Altijd een belevenis in het Sportfondsenbad Delft!
kan met de gelden die we nog van vorig jaar over hebben. We hebben daarom dit jaar geen contributie gehe- Weteringlaan 1
2613 WN Delft
ven, maar zijn daardoor wel de extra donaties van de
leden aan het begin van het jaar misgelopen. Daarnaast 015-212 00 02
missen we ook de inkomsten van de losse zwemmers.
delft@sportfondsen.nl
Beiden zijn substantiële bedragen. We hopen de schawww.sportfondsenbaddelft.nl
de wat betreft de losse zwemmers in de komende weken weer een beetje goed te maken. Hopelijk trekken
de bezoekers aantallen weer aan door de versoepelinRegels vanaf 25 september
gen. Wat betreft de donaties die we zijn misgelopen
vragen we de leden om ons nog dit jaar te steunen om Met ingang van 25 september gelden de volgende versoepelingen en regels.
een goede start te kunnen maken in het volgende jaar.
Want dat willen we allemaal toch? Lekker doorgaan
• De 1,5 meter vervalt en daarmee de gehele routing door het
met bloot zwemmen in het nieuwe jaar!
zwembad.
Mocht je ons willen steunen met een donatie, maak die
dan over naar de rekening van de NZD. Het nummer is
NL07 INGB 0006 1725 86 t.n.v.
Naturistische Zwemvereniging Delft
Vermeld dan of het gaat om de ondersteuning van de
vereniging in het algemeen, of specifiek van het jubileum of beiden. Je donatie wordt zeer op prijs gesteld!

•

De douches gaan weer open.

•

Reserveren en registreren is niet meer nodig.

•

Het stoombad is geopend.

•

Wij mogen 's zondags om 12.50 naar binnen.

•

Er is nog geen horeca. Wellicht in de toekomst.
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