15-01-2022 16:56

Subscribe

Koerier October 2020

Past Issues

Translate

Dit is de digitale Houtvaartkoerier. De nieuwsbrief van het bestuur van Vrienden van de
Houtvaart. https://houtvaart.nl/
Bekijk deze email in uw browser

KOERIER 19 Oktober 2020

Afsluiting/Terugblik Seizoen 2020
Wat was het een bijzonder zwemseizoen!
Om elk risico te voorkomen vond er in het voorjaar 2020 geen Algemene Ledenvergadering plaats en bleef de
Houtvaart dicht. Vanaf 1 juni is de SRO overgegaan tot beperkte openstelling van het bad met assistentie van
een aantal Vrienden/toezichthouders.
De SRO had besloten dat er geen gebruik gemaakt kon worden van (korting)abonnementen of 12-badenkaarten
en dat zwemmers door middel van digitaal reserveren €4,40 per keer moesten betalen. Het bestuur heeft daar bij
SRO en Gemeentebestuur bezwaar tegen gemaakt, helaas zonder resultaat.
In juli is het toch gelukt om twee keer per week en later drie keer per week een vriendenuur te organiseren voor
€2,00 per keer zonder reservering. Ook hiervoor waren toezichthouders te vinden. Dat voelde voor veel Vrienden
weer als vanouds. De vriendenuren zijn een succes gebleken, 935 zwemmers hebben hiervan gebruik gemaakt.
Het bijzondere seizoen heeft er overigens ook toe geleid dat er ongeveer 50% minder contributies zijn betaald en
donaties zijn binnengekomen dan in vorige jaren. Voor de Algemene Ledenvergadering in maart 2021 zal de
balans worden opgemaakt.
Omdat het geplande slotfeest niet door kon gaan zijn de toezichthouders in de vorm van een thuisbezorgde
“borrelbox” bedankt voor hun inzet. Velen hebben laten weten deze verrassing te waarderen. De
Monumentendag kon gelukkig wel plaatsvinden zo is te lezen in deze nieuwsbrief.
Helaas is het virus nog niet bedwongen en daardoor kunnen de winteractiviteiten, zoals
zondagochtendwandelingen, pannenkoeken eten en de fitness lessen van Bram Vrolijk vooralsnog
niet doorgaan. Als de situatie verandert, volgt in de winter daarover nader bericht.
Het bestuur is weer voltallig, daarmee hebben de vrienden via de digitale weg ingestemd. Ook is het jaarverslag
2019 via digitale instemming vastgesteld. De komende tijd zal het bestuur prioriteit geven aan verbetering van de
communicatie met de leden, inrichting van de website en ledenwerving.
De planvorming rond het plaatsen van een plaquette ter herinnering aan de actiegroep voor behoud van de
Houtvaart vordert goed. De Gemeente heeft ingestemd met het idee. De vergunningsaanvraag wordt nu
voorbereid. Het streven is om bij de start van het komende seizoen de plaquette te onthullen.
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Op Monumentenzondag 13 september was de Houtvaart weer open van 11.30 – 17.00 uur. Niet voor zwemmen,
maar voor architectuur en cultuurhistorische informatie. Zeven verenigingsmedewerkers hebben die dag ervoor
gezorgd dat het allemaal goed begeleid en probleemloos verliep. In totaal hadden 108 personen gereserveerd
voor een bezoek. Het “netto” bezoekersaantal was ruim 90. Geen slecht resultaat, gelet op de
reserveringsdrempel en het feit dat de rondleiding in de machinekamer en het kijkje onderlangs het bad waren
afgelast in verband met ruimtegebrek. Er waren dit jaar 16 monumenten die meededen, dus de Houtvaart
bevond zich in zeer select Monumentengezelschap!
Het karakter van de dag was hemelsbreed verschillend van vorig jaar. Dit jaar rust en gemotiveerde bezoekers,
die duidelijk een keuze voor de Houtvaart hadden gemaakt. Er waren zelfs bezoekers uit
Rotterdam! Toelichtingen en het informatiemateriaal zijn zeker gewaardeerd. Sommige bezoekers hebben ook
foto’s nagestuurd, waarbij de rust en de strakke lijnen van de Houtvaart prachtig naar voren komen. Een speciale
fotorapportage van deze dag met de titel: “De Houtvaart Een monument in Corona-tijd” van Eric Oudendijk treft
u hier aan. En er zijn weer wat Vriendenzwemmers bijgekomen!

13 september 8.00 uur Monumentendag begon al vroeg ! (foto Hans Bakker)

Later op de dag wordt het iets drukker. (Foto’s Eric Oudendijk)
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In onze eigen nieuwsbrief was de dag aangekondigd met een directe link voor een reservering bij de
Houtvaart. (Via Monumentendag.nl moest je ca 5 keer doorklikken). Deze keer hadden we twee unicums: a. ook
een melding van de Monumentendag op op de Houtvaartiste van de SRO én b. een artikeltje in de Telegraaf van
11 september.

Het artikel in de Telegraaf

En de blik vanaf de Kathedraal! (foto : Eric Oudendijk)

https://mailchi.mp/b5428952ac27/koerier-october-2020?e=a572efb8fb

3/6

15-01-2022 16:56

Subscribe

Koerier October 2020

Past Issues

Translate

Een verstilde tentoonstelling over de Bordes. (foto Leonie Verbrug)

Rust, ruimte en strakke belijning. (foto Eckart Dissen)

Samen maken wij de Monumentendag.
Al met al een goed verlopen dag met tevreden bezoekers en medewerkers die ik bij deze nogmaals bedank voor
hun inzet.
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Winteractiviteiten
Helaas is het virus nog niet bedwongen en daardoor kunnen de winteractiviteiten, zoals
zondagochtendwandelingen, pannenkoeken eten en de fitness lessen van Bram Vrolijk vooralsnog
niet doorgaan. Als de situatie verandert, volgt in de winter daarover nader bericht.

Nieuws op de site www.houtvaart.nl
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws over de Houtvaart, bezoek dan regelmatig de site. De
koerier is ook te lezen op de site en een print ligt op de koffietafel.
Helaas ontvangen nog niet alle leden de koerier per mail. Als dat voor jou geldt, of als je iemand kent die de
koerier niet ontvangt, laat het ons weten via het contactformulier op de site zodat we de verzendlijst kunnen
uitbreiden.

Sponsoring door de Vomar
Doe je nog niet mee? Vraag de gratis Klant-is-Koningkaart aan bij de Vomar. De kaart dient op naam te staan.
Geef het nummer en de naam waaronder deze is geregistreerd door aan Didy Karman (023-5314517) of mail
aan: dkarman@kpnmail.nl. Toon bij elk bezoek aan de Vomar je klantenkaart bij de kassa. De Vomar betaalt dan
automatisch 0,5% van het door jou bestede bedrag uit aan onze vereniging.

Copyright © 2020 vrienden van de houtvaart, Alle rechten voorbehouden.

U kunt hier uw gegevens wijzigen of uitschrijven van onze mailinglijst.
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