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Beste leden, ouders en/of verzorgers,                                                        Zaandam, juni 2020 

 

Langzaamaan beginnen we weer wat meer bewegingsvrijheid te krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Her en 

der verschijnen er in het straatbeeld sportende mensen. Alsof we ons in Azië of New York bevinden, 

wordt er in parken gewerkt met gewichten en staat de bonkende begeleidende muziek aan. 

Ook K&V is weer voorzichtig aan het opstarten. De jeugd kan op het grasveld naast gymzaal de 

Greep terecht en zij hebben daar tot nu toe goed gebruik van gemaakt. De leiding is geïnstrueerd om 

les te geven volgens de richtlijnen die ons zijn opgedragen en wij hebben een zogenaamde Corona 

coördinator, Albert Oosterbroek. Deze is aanspreekpunt voor handhaving of de gemeente, mochten 

die komen controleren.  

Voor de lestijden van de jeugdlessen verwijs ik graag naar onze website: www.krachtenvlugheid.nl 

Enkele senioren lessen zijn buiten opgestart in overleg met de desbetreffende leiding en leden. Mocht 

het zo zijn dat jouw lesuur niet buiten gestart is en je wilt toch lekker bewegen, dan zou je je aan 

kunnen melden bij Margot van den Bor voor deelname aan Workout op woensdagavond in het 

Jagersveld. Aanmelden kan via de app van Margot via 06 4688 0354. 

Dan de Algemene Leden Vergadering. 

Deze heeft in maart niet plaats kunnen vinden. De Algemene Leden Vergadering is speciaal voor 

inspraak van de leden m.b.t. bestuurszaken. Het bestuur heeft in 2020 te maken gehad met enkele 

wijzigingen. Zowel een nieuwe secretaris als een tweede penningmeester hebben zich aangeboden 

voor ontstane vacatures. Officieel moeten zij worden goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene 

Leden Vergadering.  

Ter voorbereiding op deze ledenvergadering nodigen wij u uit om uw vragen en/of opmerkingen naar 

aanleiding van het jaarverslag over 2019, alsmede de begroting voor 2020, via de mail te stellen aan 

secretariaat@krachtenvlugheid.nl. Beide zijn te vinden op onze website: www.krachtenvlugheid.nl. 

Dit dient voor 1 juli 2020  te gebeuren zodat wij uw vragen en/of opmerkingen in het bestuur kunnen 

bespreken en u het resultaat kunnen melden tijdens de Algemene Leden Vergadering op  

vrijdag 18 september 2020, mits de situatie rondom Corona dat toelaat. 
 

Hou daarom deze website in de gaten. Namens het bestuur wens ik iedereen een mooie, gezonde en 

hopelijk sportieve zomer toe. 

Patricia Kruijt 

Voorzitter Kracht & Vlugheid 

 

Kijk regelmatig op onze website: www.krachtenvlugheid.nl 
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