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Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
Begin september hebben we jullie geïnformeerd met een eerdere nieuwsbrief als start 
van het nieuwe seizoen. Een seizoen wat nog steeds sterk wordt beïnvloed door de 
ontwikkelingen rond het Corona-virus. Helaas zijn we er nog steeds niet van verlost en is 
het nog erg bepalend voor de sportmogelijkheden. Er zijn lichtpuntjes, de kinderen en de 
jeugd tot en met 18 mogen gelukkig nog steeds trainen al zijn wedstrijden nog niet 
mogelijk. Er zijn ook tegenvallers, de senioren kunnen maar zeer beperkt sporten en als 
dat al wel kan dan onder strikte voorwaarden. De vooruitzichten zijn op dit moment ook 
nog niet zo dat op korte termijn hier verandering in te verwachten is. 
 
Al deze ontwikkelingen heeft ons als bestuur voor een groot dilemma geplaatst. Het is 
voor de senioren leden nu een bijzondere situatie. Ze betalen trouw hun lidmaatschap, 
maar krijgen daar niets voor terug, omdat een groot deel van de lessen niet gegeven kan 
worden.  
 
Als bestuur hebben we daarom besloten om voor deze senioren groep de contributie voor 
een kwartaal stop te zetten. Als vereniging lopen de kosten wel door. We zijn hierover al 
in overleg met de Stichting Wijks Sport. Ik hoop dat we tijdelijk een vermindering van de 
huurkosten kunnen krijgen, zonder daarbij echter het recht op de gereserveerde lesuren 
kwijt te raken. Als dat lukt is de financiële impact voor de vereniging kleiner. We zijn 
hard bezig geweest om dit geregeld te krijgen. Het vergt echter nog wat extra tijd om dit 
zeker te stellen.  
 
Echter, willen we nu toch graag duidelijkheid geven aan de senioren binnen de 
vereniging. Daarom melden we hierbij dat we voor de senioren voor het 1e kwartaal 2021 
geen contributie zullen vragen en deze groep vrijstellen van contributie. Mocht de 
seniorengroep in het 1e kwartaal 2021 wel (weer) kunnen sporten, dan starten we dat 
zoveel mogelijk op. Dit staat los van de contributiebetaling. Die blijft voor deze groep 
vrijgesteld voor het 1e kwartaal van 2021. 
 
Ik kan mij voorstellen dat er ook leden en ouders van leden van de groep tot en met 18 
misschien een gebaar vanuit de vereniging hadden willen ontvangen voor de gemiste 
lessen in het voorjaar. Helaas kan de vereniging zich dat niet veroorloven. De kosten 
voor met name huur en arbeidscontracten lopen door en zijn niet zondermeer te 
verlagen. Het ziet er dan ook naar uit dat we - door het wegvallen van de extra 
inkomsten uit wedstrijden en andere activiteiten - het verenigingsjaar 2020 met een 
behoorlijk verlies zal moeten worden afgesloten. Gelukkig hebben we nog enige reserves, 
maar die zijn wel beperkt en nemen nu sterk af. Daarom is een breed gebaar aan alle 
leden voor de vereniging niet verantwoord. 
 
Ik hoop dat het jaar 2021 voor ons allemaal weer voldoende vrijheid geeft om te sporten 
en te bewegen zoals we dat gewend waren. Tevens hoop ik dat we dan ook weer leuke 
activiteiten kunnen gaan organiseren. En niet in het minst hoop ik dat we volgend jaar 
toch nog ons - dit jaar in het water gevallen – 60-jarig jubileum kunnen vieren. 
 
Met sportieve groeten en blijf gezond, 
 
Yke Norg 
Voorzitter Judo Duurstede 
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Sporten in Corona tijd 
Nog even kort de corona regels anno november 2020. 
 
Sporters tot en met 18 jaar: 

 Sporten is toegestaan ook in groepsverband.  
 Wedstrijden zijn uitgesloten. 
 Kleedkamers en de kantine blijven dicht. 
 Toeschouwers (ouders en of verzorgers) zijn niet toegestaan. 

 
Sporters vanaf 18+: 

1. Sporten kan alleen in groepen van max 4 personen en met strikte handhaving van 
de 1,5 m afstand van elkaar. 

2. Het is mogelijk meerdere groepen tegelijkertijd toe te laten in de zaal tot een max 
van 30 personen inclusief trainer. 

3. Omdat deze regels gelden is het senioren judo en jiu jitsu tot nader order niet 
mogelijk, omdat daar de 1,5 m afstand niet gehouden kan worden. 

4. De conditietraining voor dames en heren kan sinds eind november weer 
voorzichtig beginnen met in achtneming van de 1e en 2e regel. Dit is aan de groep 
zelf of zij het veilig genoeg vinden om binnen de regel 1 en 2 te sporten. 

5. De kleedkamers en de kantine blijven dicht.  
 
Voorwaarden om te mogen sporten: 

 Je komt alleen sporten als je gezond bent. Ben jij of een gezinslid niet helemaal 
lekker (hoesterig, grieperig, koorts of iets anders), dan blijf je natuurlijk thuis. We 
willen geen besmettingen veroorzaken, maar juist werken aan een gezondere 
omgeving. 

 We willen dat alleen de mensen naar de les komen die komen sporten. Kom dus 
alleen naar je eigen lesuur, kom niet te vroeg (max 5 minuten voor tijd) en blijf 
na de les niet hangen. 

 
Van belang is dat we ons aan deze afspraken houden. De trainer en of het bestuur is ter 
plekke de persoon die over de gang van zaken beslist, dus niet de leden of de 
ouders/verzorgers. Het is en blijft aan de trainer en het bestuur om besluiten te nemen 
als het niet helemaal goed gaat en aanvullende maatregelen (specifiek of generiek) nodig 
zijn.  
 
Specifiek punt voor de dinsdagavond conditietraining senioren heren 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zijn we nog steeds op zoek naar iemand die de 
enthousiaste senioren wil helpen met plezier in conditie te blijven. We zijn hard op zoek 
naar iemand die dat voor ons (tegen betaling) wil doen. Mocht u iemand kennen die dit 
wil doen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (mail aan 
voorzitter@judoduurstede.nl ) dan gaan we samen met de senioren groep kijken of we 
een match kunnen maken.  
 
Specifiek punt voor de wedstrijdjudoka’s 
Op dit moment kunnen nog geen wedstrijden worden georganiseerd. Helaas hebben we 
ons traditionele Frans Odijk Toernooi, gepland op 5 en 6 december moeten aflasten. Dit 
geldt ook voor het 14e Wijks Open wat voor februari 2021 gepland stond. Ook dit kan nu 
niet doorgaan. Normaal gesproken starten we met de voorbereiding half december en 
dat kan nu nog niet. Voor de rest van 2021 moeten we bezien wat wanneer wel weer 
mogelijk is. 
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Algemene Leden vergadering (ALV) en jaarverslag 2019 
Normaal gesproken beleggen we in april of mei een ALV waarin we het jaarverslag van 
het jaar daarvoor ter besluitvorming voorleggen en tevens de leden bij praten over de 
ontwikkelingen in en om de vereniging. Vanwege de Corona omstandigheden hebben we 
als bestuur onvoldoende tijd en mogelijkheden gevonden om het jaarverslag voor de 
zomer af te ronden. Afgelopen week hebben we hier tijd voor kunnen maken. We hebben 
echter het jaarverslag (vereniging en financieel) nog niet voldoende af om al te 
publiceren. We hopen dit nog voor het eind van 2020 toch op de site te zetten. De 
behandeling stellen we uit naar volgend jaar. 
 


