DWT Jaarverslag Clubhuiscommissie 2020
Door: Femke Pabst, Voorzitter
Ook in 2020 heeft een groep enthousiastelingen zich ingezet voor het gezond, veilig én
gezellig houden van het clubhuis. In dit verslag leest u wat de clubhuiscommissie hiertoe
heeft ondernomen.
De Werkgroep
In het jaar 2020 zijn er geen wijzigingen geweest binnen de werkgroep. De werkgroep bestaat
uit de volgende leden: Femke Pabst is voorzitter, Mitchell Hupkens is vice-voorzitter, Truus
Muylaert is penningmeester, algemene leden zijn Mieke Goedkoop, Toos Goedkoop, Iris
Pethke en Boris Schotman. Ook is Jeroen Loerakker onderdeel van onze werkgroep als
klusjesman. Deze groep vergadert elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van
de zomerstop.
Beleid
Het clubhuis heeft als functie een gezellige plaats te zijn rondom de zwemactiviteiten, waar
leden van zowel DWT als bezoekende clubs samenkomen om voor en na te bespreken onder
het genot van een drankje, een hapje en een muziekje. Daarnaast worden er in het clubhuis
evenementen georganiseerd. Het clubhuis is er voor alle takken en leeftijdscategorieën van
DWT. Uiteraard zijn wij altijd bezig om het clubhuis zelf beter en mooier te maken maar ook
de activiteiten die bij het clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar taak dat er
veilig en verantwoord gebruik kan worden gemaakt van het clubhuis.
Kader
Op dit moment hebben we een goed bezette werkgroep en kunnen we zeggen dat we
enthousiaste vrijwilligers hebben. Zonder al deze mensen die helpen op de vrijdag bij de
vroege bardienst en bij evenementen of klussen rondom het clubhuis. Deze bijdrage is van
essentieel belang voor een gezond clubhuis.
Ook de waterpololeden die tijdens vrijdagtrainingen en wedstrijdavonden de barbezetting
verzorgen, dragen in grote mate bij aan het draaiend houden van het clubhuis. Dit waardeert
de clubhuiscommissie ten zeerste. Onwijs bedankt allemaal!
Resultaten
Ook in het clubhuis hebben we te maken gehad met alle gevolgen van de corona crisis
waardoor dit jaar het clubhuis helaas weinig is gebruikt/bezocht door de verschillende
zwemtakken.
Evenementen en activiteiten
Ook evenementen en activiteiten hebben veelal niet kunnen plaatsvinden vanwege de
maatregelen rondom de corona crisis.
Op de momenten dat het mogelijk was zijn er een aantal gezellige dagen / avonden geweest in
het clubhuis waarbij we elkaar weer eens hebben kunnen zien en spreken.
Naarmate er weer meer mogelijk is willen we graag alle zwemtakken ondersteunen met het
organiseren en/of meedenken over ideeën om weer samen te kunnen komen in en rondom het
clubhuis. Dat juichen we van harte toe. DWT is één vereniging waar we het liefst zoveel
mogelijk met elkaar doen.

Overig
Het afgelopen jaar zijn wij ook weer bezig geweest met het bijhouden van onderhoud. Deze
klussen heeft Jeroen Loerakker voor zijn rekening genomen. Ook volgend jaar zijn we weer
van plan om door te gaan met het algemene onderhoud.
De clubhuiscommissie staat altijd open voor nieuwe ideeën en inzichten. Voor zover we deze
niet zelf bedenken, ontvangen we deze graag via clubhuis@dwt-haarlem.nl
Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken voor alle vrijwilligers taken waarmee we met zijn
alle het clubhuis draaiende kunnen houden.

