
 

Jaarverslag Langlaufvereniging Gouda 2021-2022 

Algemeen 

Het seizoen 2021-2022 was het tweede seizoen met beperkingen door corona. 

Niettemin kunnen we vaststellen dat we heel veel activiteiten konden uitvoeren. 

De cursusseries hebben we door een slimme planning van de laatste serie 

allemaal kunnen laten doorgaan. Ook de trainingen en evenementen konden 

vrijwel allemaal doorgaan. Gelukkig konden dit seizoen ook de lessen aan de 

basisschoolleerlingen doorgaan. De beperkingen werden het meest gevoeld in de 

periode tussen 18 december en 15 januari. 

Wat we ook zijn gaan missen is de gezelligheid van het samenkomen in de 

Skihut. Pas later in het voorjaar stappen er weer meer mensen spontaan de 

Skihut in voor een kopje koffie, thee, soep of gewoon een praatje.  

In dit verslag de belangrijkste ontwikkelingen.  

Bestuur  

Het bestuur vergaderde 11 keer, alle vergaderingen zijn genotuleerd. Daarnaast 

hield het bestuur een aparte sessie om het takenpakket van de bestuursleden en 

commissies opnieuw vast te leggen. Die taken zijn op de website te vinden.  

De Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op 2 oktober 2021 werd 

bijgewoond door 39 leden, inclusief het bestuur. Ook deze vergadering werd 

genotuleerd. 

Tevens heeft het bestuur deelgenomen aan bijeenkomsten van het Noords 

Platform en vergaderingen bij de NSkiV. Het overleg in het Noords Platform is 

vooral gericht op het stimuleren van de langlaufsport in het verband van ca. 10 

langlauf- en rolskiverenigingen, Vasa Sport en de NSkiV. Het resulteert in 

gezamenlijke wedstrijden en het Langlaufmagazine. Van dat magazine is onze 

secretaris al 6 jaar de eindredacteur. Binnen de NSkiV is dit jaar een nieuw 

beleidsplan opgesteld waarin zowel voor de sport als de commerciële activiteiten 

van de Bond (o.a. verzekeringen) de hoofdlijnen zijn opgesteld. Hoewel de 

langlaufsport binnen de NSkiV een kleine tak is constateren we dat er altijd ook 

rekening wordt gehouden met onze verenigingen en leden. Ook dit jaar hebben 

we weer een sportstimuleringsproject voor goedkeuring voorgedragen (zie elders 

in verslag). 

Het bestuur neemt ook deel aan het overleg dat binnen Gouda wordt gevoerd 

over sport en bewegen. Met Sport.Gouda hebben we goed contact over de 

belangen van sportparticipatie van bewoners, doelen van het sportbeleid 

(inclusiviteit en deelname van mindervermogenden). Sport.Gouda heeft ook in 

coronatijd actief informatie verzameld over de noodzakelijke maatregelen voor 

de sport. 



In 2021 is een begin gemaakt met het opstellen van een beleidsplan voor de 

periode 2022-2026. In het voorjaar van 2022 is dit gecompleteerd. Het bestuur 

zal dit plan tijdens de ALV presenteren. Voornaamste uitdagingen zijn het 

behoud en werving van nieuwe vrijwilligers en het up-to-date houden van het 

langlaufmateriaal. 

Het aantal leden is dit jaar iets gestegen, van 333 naar 339. We schreven 64 

nieuwe leden in en schreven 58 leden uit. Helaas drie door overlijden.  

WBTR en UBO  

Op 1 juli 2021 is de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor 
verenigingen en stichtingen van kracht geworden. In het kader hiervan is de 

checklist afgewerkt die resulteert in de ‘Bestuursverklaring predicaat goed 

bestuurd’. Tevens zijn de bestuursleden nogmaals ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel voor het UBO-register. Dit staat voor ‘ultimate beneficial owner’ 

(de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke 

eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, 
stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Enkele elementen betreffen de bevoegdheden van het bestuur, c.q. 

bestuursleden bij uitgaven die bepaalde bedragen te boven gaan of investeringen 

betreffen.  

Tijdens de ALV zullen hiervoor enkele voorstellen aan de vergadering worden 

voorgelegd. Na goedkeuring van deze voorstellen worden de genoemde 
bedragen opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

Op basis van deze richtlijnen en afspraken worden de statuten opnieuw 

opgesteld, door notaris Wagenaar uit Gouda. Deze notaris checkt de statuten 

inhoudelijk op wettelijke regels. De statuten worden daarna aan de ALV 

voorgelegd; planning is in 2023. Ook zal de notaris het huishoudelijk reglement 

toetsen zodat dit kan worden op- en vastgesteld.  

Onze vrijwilligers 

Onze vereniging drijft op vrijwilligers voor bestuur, trainers en ondersteunende 

commissies. Iedereen is daarbij belangrijk. Aan het begin van het jaar zetten we 

de vrijwilligers in het zonnetje tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar was dat 

het nieuwe langlaufshirt uit het kledingpakket dat – ook dit jaar – nieuw is 

ontwikkeld.  

Naast bestuur en trainers zijn de volgende vaste commissies actief: 

▪ ledenadministratie: wordt al jarenlang door Marie José Steenwinkel gevoerd 

▪ de cursusadministratie wordt gevoerd door Monique Leeflang en Bea 

Marsman, ondersteund door Marie José Steenwinkel. Ook dit seizoen moest 

steeds rekening gehouden worden met alle coronamaatregelen, waardoor 

soms op heel korte termijn de deelnemers opnieuw moesten worden 

geïnformeerd.  

▪ De skishop: Marcoline Leen zorgt al jarenlang voor voldoende bezetting van 

de skishop, ook dat was in coronatijd een lastige klus. 

▪ De barcommissie: Veel leden fungeren 2 of 3 maal per jaar als gastheer of 

gastvrouw achter de bar. Zij zijn belast met de verkoop van abonnementen 

en trainingskaarten. Voorts wordt informatie gegeven aan nieuwe leden en 

cursusdeelnemers. Coördinator van de bardienst is al jaren Wim van Wely. 

▪ De schoonmaakploeg: Is 2 jaar geleden opnieuw ingesteld. Vóór belangrijke 

dagen als open dagen wordt de Skihut extra schoongemaakt. Coördinator is 

Petra Moret. 



▪ de klusgroep: Een groep van 10 leden die zorgdragen voor onderhoud van de 

accommodatie en het materiaal. Hierin heeft iedereen zijn eigen taken met 

coördinatie door het bestuurslid facilitaire zaken. Een deel van de 

noodzakelijke klussen wordt met extra vrijwilligers ook gedaan tijdens NL 

doet. 

▪ PR: Ons bestuurslid PR heeft met succes een beroep gedaan op enkele leden 

voor het maken van foto’s en verslagen van evenementen.  

▪ Voor veel andere activiteiten (fietstochten, MTB-en, gravelen, zondagse 

wandelingen) hebben we al jarenlang vaste initiatiefnemers. Zonder die 

mensen zouden al die activiteiten niet plaatsvinden. Koos, Cor, Yvonne en 

Chris bedankt!). 

▪ Een bijzondere groep vrijwilligers was het afgelopen jaar de groep van 8 

leden die deelnam aan een van de projecten in het kader van Gouda 750 jaar 

stadsrechten. Zij participeerden in een project van kunstcentrum De 

Garenspinnerij, waarbij 50 replica’s van de Goudse Kaasboerin zijn 

beschilderd. Het beeld staat van mei tot in ieder geval september van 2022 

vlakbij de ingang van ons terrein en trekt daar veel aandacht van passanten. 

▪ Aan begin van het seizoen wordt de baan gelegd en aan het eind opgeruimd, 

een klus waar de leden gezamenlijk resp. 550 á 600 uur aan besteden 

(leggen) en 350 uur (opruimen). Dit kan alleen als we het samen doen en dat 

lukt gelukkig altijd. 

                      

   
 



Financiën 

Langlaufvereniging Gouda is financieel een gezonde vereniging, kan financieel 

naar behoren functioneren en heeft de juiste reserves kunnen opbouwen. 

Hierdoor was het mogelijk fors te investeren in nieuw gereedschap en materialen 

voor onderhoud van de baan, skihut en opslag containers. Dit boekjaar is er een 

flinke investering gedaan in nieuwe matten als aanvulling en vervanging van het 
bestaande parcours. Een deel van de oude matten is verkocht en heeft een extra 

resultaat van € 1.300,- opgeleverd. 

Er is gebruik gemaakt van overheid subsidie (Bosa) voor onderhoud en aanschaf 

van materialen. Dit geeft een extra, niet begroot, resultaat van € 5.870,-. 

Alle leden krijgen, samen met de uitnodiging voor de ALV, de “balans” en de 

“rekening van baten en lasten” (laatste 5 jaar met begroting 2021-2022 en 
2022-2023) toegestuurd.  

 

Sportzaken 

We hebben een kledinglijn ontworpen voor alle activiteiten die we beoefenen: 

langlaufen, hardlopen, fietsen. Flink wat leden hebben kleding gekocht. Ook 

kregen alle vrijwilligers een hardloopshirt.   

We hebben geïnvesteerd in een zo groot mogelijk aanbod aan 

trainingsmogelijkheden, cursussen en ander sportieve activiteiten voor onze 

leden en geïnteresseerden, om ze zo goed voor te bereiden op een actief 

uitstapje naar de sneeuw. Ook degenen die niet op wintersport (konden) gaan 

boden we een actief, bewegelijk programma om te werken aan een goede 

conditie en fitte gezondheid. Hieronder het overzicht van de cursussen, clinics en 

trainingen in het afgelopen seizoen vergeleken met 3 eerdere jaren: 

Cursussen, clinics en trainingen en andere activiteiten  

Aantallen 
cursisten 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

serie 1 53 37 58 38 

serie 2 126 59 117 93 

serie 3 74 63 95 67 

Totaal cursussen 253 159 270 198 

Clinics 
deelnemers     

december 53 28 77 76 

februari 111 30 83 122 

Specials 17   13 25 

Totaal clinics 164 58 160 198 

Voorjaar     

Rolskiën - 20 3 27 

Nordic Walking 7  5 7 

 

Langlauftrainingen  

De langlauftrainingen zijn dit jaar zeer goed bezocht. Er werden in totaal 80 

trainingskaarten verkocht, goed voor 800 trainingen. Een bezetting van 

gemiddeld 10 deelnemers per training. 



  

  

Proeflessen  

De open dagen met proeflessen langlaufen zijn weer druk bezocht met 3 keer 

ongeveer 60 inschrijvingen. De opkomst voor de zomerstartdag en daarop 

volgende belangstelling voor de zomercursussen was teleurstellend. 

Conditietraining en nordic walking 

Deze zijn vanaf maart weer opgestart. Er werden in totaal 46 trainingskaarten 

conditietraining verkocht, goed voor 460 trainingen. Bij de nordic 

walkingtrainingen werden er in totaal 780 strippen afgestempeld, door een harde 

kern van ongeveer 25 deelnemers.  

Sportprojecten 

In het seizoen 2021-2022 is actief gewerkt aan diverse 

samenwerkingsverbanden met  de gemeente Gouda en de Nederlandse 

Skivereniging (NSkiV) waarvoor onze vereniging financiële steun toegezegd heeft 

gekregen. 

▪ In samenwerking met de gemeente Gouda is de vereniging een project 

gestart om inwoners van Gouda meer aan het bewegen te krijgen. Dit project 

is met name gericht op de jeugd van Gouda, maar ook zeker op hun ouders 
en grootouders. Er zijn activiteiten gepland voor de schooljeugd, helaas 

konden wij de veiligheid en gezondheid voor deze activiteiten in het seizoen 

2020-2021niet voldoende waarborgen. In overleg met de gemeente Gouda 

zijn de geplande activiteiten en verstrekte subsidie met een jaar uitgesteld en 

verlengd. In het afgelopen seizoen konden de activiteiten wel doorgaan, 

waarna de subsidie is verstrekt 

▪ In samenwerking met de NSkiV (sportstimuleringsfonds) is onze vereniging in 
2020 een project gestart om de wedstrijdsport in Nederland op het gebied 



van de noordse sporten een extra stimulans te geven. Hiervoor is financiële 

steun toegezegd door de NSkiV om diverse wedstrijd gerelateerde materialen 

aan te schaffen. De investeringen zoals een wedstrijdklok, tijdprinter, 

wedstrijdhesjes, geluidsinstallatie en diverse andere zaken zijn in het seizoen 

2020-2021 gedaan Ook dit project is met een jaar verlengd. |In het afgelopen 

seizoen konden de activiteiten wel doorgaan vinden. De verantwoording van 
dit project is inmiddels bij de NSkiV ingediend. 

▪ De langlaufvereniging heeft voor de komende jaren een nieuw project bij de 

Sportraad van de NSkiV ingediend om de skating techniek op onze 

borstelbaan een extra stimulans te gaan geven. Onze aanvraag voor dit 

project is aanvankelijk afgekeurd, reden voor ons om bezwaar aan te tekenen 

bij de Bezwaarschriftencommissie van de NSkiV. Naar aanleiding daarvan 
hebben we alsnog € 3600,00 subsidie verkregen. Daarnaast zijn we gewezen 

op de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor investeringen voor 

aanleg en onderhoud van Sportaccommodaties (de Bosa regeling). Ook die 

subsidie is verstrekt. De investering gedaan in de aanschaf extra 

afdaalmatten is daarmee voor ruim 40% gedekt, een mooi resultaat.  

 

Trainerscorps 

Graag wil het bestuur de trainers en met name onze hoofdtrainers Cor en Do 

Witteman erg bedanken voor hun enorme inzet dit het afgelopen sportseizoen Er 

moest veel geïmproviseerd worden door tijdelijke uitval van enkele trainers. 

Lopende het seizoen werden enkele cursussen ook op donderdagavond gegeven, 

ter ontlasting van de woensdagavond. Dat blijkt een succes te zijn, we gaan dat 

in het seizoen 2022-2023 doorzetten. 

Extra aandacht vereiste ook het skaten. Enkele trainers hebben zich in het 

bijzonder daar op toegelegd. Voor alle trainers is ook een bijscholing 

georganiseerd voor het lesgeven in de skating techniek op de borstelbaan. Dank 

ook aan Vasa Sport die deze bijscholing organiseerde. 

Wel zijn vergevorderd in het zoeken  naar nieuwe aanwas van het trainerscorps. 

Inmiddels zijn 5 geïnteresseerden aangemeld voor de cursus niveau 2  

Ook voor hardlopen en nordicwalken zijn we op zoek naar aanvulling op het 

trainerscorps. Bea Marsman heeft het afgelopen jaar Pascal van der Plas begeleid 

om zijn trainersdiploma te halen en Pascal is geslaagd. Hij kan inmiddels invallen 

als trainer, maar is gezien de afstand Den Haag-Gouda niet altijd beschikbaar. 

Goed voorbereid op wintersport   

Veel leden en andere deelnemers aan cursussen, clinics en trainingen doen dat 

om goed voorbereid naar de wintersport te gaan. Een grote groep van de 

vereniging (40) nam deel aan het Noords festival dat in de tweede week van 

januari 2022 werd gehouden. De LLV had voorts ca. 8 deelnemers aan de 

Vasaloppet en een deelnemer aan de Birkebeiner, grote wedstrijden in resp. 

Zweden en Noorwegen. Er waren voorts deelnemers in een door Vasa Sport 

georganiseerde reis naar Livigno, en daarnaast hebben we nog informatie gehad 

van deelname door ca. 15 deelnemers aan ca. 10 wedstrijden in Oostenrijk, 

Frankrijk en Duitsland. 



                        

 

Rolskiën 

Vanaf april zijn er op woensdagavond tochten gemaakt, afgewisseld met 

trainingen, hieraan doen gemiddeld 8 deelnemers aan mee. Een deel van hen 

heeft ook deelgenomen aan de skiatlon die door SLT is georganiseerd. Helaas 

konden we dit jaar geen cursusgroep voor het rolskiën vormen. 

 

        

Nordic walking  

De maandelijkse nordic walkingtochten zijn dit jaar iets flexibeler ingevuld dat 

voorgaande jaren. Reden is dat er overlap plaatsvindt tussen het nordic walken, 

het fietsen en nog andere activiteiten. Er ontstaat zo langzamerhand een bredere 

groep van mensen die wandelingen kan en wil organiseren. (Chris Warnes, 

Elisabeth van Wensveen en Riekje en Martien de Vries). Eén van de wandelingen 



vond plaats in het kader van de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten (Heel 

Gouda fietst en wandelt), prima geregeld door Chris. Op 25 juni vond de 

Midzomeravondwandeling plaats in het Westduinpark/Den Haag. Aart en Nel 

Hordijk hadden ons daartoe uitgenodigd.   

  

Fietsen, MTB’en en gravelen 

Vanaf maart zijn de sportieve fietstochten weer opgepakt. Elke 2 weken op 

zondag een tocht van 50 toenemend tot ca. 90 km. Doel is goed voorbereid te 

zijn voor het fietsweekend dat dit jaar in Lage Vuursche is gehouden. 2 dagen 
ca. 100 km fietsen met op zaterdag een kleinere fietstocht of een wandeling door 

de bossen en heidevelden rond Lage Vuursche. Dit werd door iedereen goed 

volbracht; heen en terug bij prachtig zomerweer. 

Ook is er een groep enthousiaste mountainbikers. Zij fietsten van maart tot 

augustus 5 routes, meestal in het oosten van het land. Nieuw dit jaar is dat een 

groep is begonnen met gravelen: fietsen over onverharde paden. Dit lijkt een 

mooie aanvulling bij het op peil houden van de conditie in de zomer. In de zomer 

wordt ook een gravelweekend georganiseerd. 

 

Overige evenementen en wedstrijden 

De LLV heeft ook dit jaar weer enkele evenementen en wedstrijden kunnen 

organiseren. 

▪ Een vaste plaats is er inmiddels voor de wintertriatlon, een wedstrijd 

bestaande uit hardlopen, mountainbiken en langlaufen. Deze wedstrijd is 

opgenomen in de Holland cup, dat leidt er ook toe dat deelnemers van 

meerdere langlaufverenigingen uit het land meedoen.  

▪ Een mooi evenement is ook de Special Olympics. Hieraan doen al jaren ca. 25 

deelnemers mee, waarbij vooral de grote groep uit Uden elk jaar schittert! 



Maar inmiddels weten ook een aantal LLV-ers in de voorste gelederen mee te 

strijden. 

▪ De LLV organiseert al ca. 10 jaar de Koningsloop, met hardlopers en nordic 

walkers/powerwalkers van een aantal collega-verenigingen(Goudse runners, 

Skivereniging Midden Holland en Atletiekvereniging Antilope). Dit jaar bijna 

60 deelnemers. 

▪ Voor de eigen leden organiseren we tijdens het seizoen twee evenementen: 

rond Nieuwjaarsdag en bij de afsluiting van de baan. Deelnemers kunnen 

daarbij steeds op hun niveau laten zien wat ze waard zijn. 

Bij al die wedstrijden/evenementen kwamen de instrumenten die mede 

verkregen zijn door subsidie van de NSkiV (wedstrijdhesjes, tijdklok en andere 

hulpmiddelen) zeer van pas. 

                     

 
Tijdens de afsluitende challenge was er te veel taart. En er kon een mooie prijs 

gewonnen worden. En we konden weer samen in de kantine zijn! 

PR  

We hebben veel tijd geïnvesteerd in het actueel houden van de website om onze 

leden en belangstellenden goed te informeren over alles wat er speelt en waar 

men aan mee kan doen. Er zijn bijna 90 berichten geplaatst. Daarnaast hebben 

we afgelopen seizoen 11 nieuwsbrieven verspreid onder de leden en 

belangstellenden. En we hebben een informatieboekje gemaakt dat alle (nieuwe) 

leden ontvangen. 



Onze website is de spin in het web van onze communicatie. We zijn goed 

vindbaar op Google Zoeken. En ook op Google Maps hebben we de vindbaarheid 

versterkt. De website wordt uitstekend bezocht, en dit groeit nog steeds. Het 

aantal unieke bezoekers van de website was: 

van juli t/m juni van sep t/m feb (winterseizoen) 

2017/18 4.992 
2018/19 8.287 (+ 66%) 

2019/20 10.262 (+22%) 7.384 

2020/21 10.623 (+4%) 8.055 (+9%) 

2021/22 11.172 (+5%) 8.350 (+4%) 

Het aantal bezoekers piekt de afgelopen 2 jaar in februari. 

 
Dit jaar is ook ons YouTube-kanaal uitgebouwd. We hebben veel geïnvesteerd in 

het maken van filmpjes van onze belangrijkste activiteiten onder het motto ‘Ook 

dit is Langlaufvereniging Gouda!’. Via YouTube zijn deze 1500 keer bekeken, via 

onze website nog vaker. 

 

Hoe komen belangstellenden te weten van ons bestaan: 

Hoe heb je ons gevonden?* % 

Google 56 

Kennissen 13 

Lokale media 8 

Eerder les 6 

Groenhovenpark 5 

*bron: inschrijfformulier proeflessen 
 

Bij evenementen hebben we persberichten uitgegeven en posters en flyers 

verspreid. De activiteiten werden op de website, Facebook en andere media 

geplaatst. We staan ook op diverse sportkalenders met onze evenementen. 

 

Daarnaast waren we ook dit jaar weer regelmatig te vinden in de landelijke en 
regionale media, op tv, radio, in de krant en op nieuwssites: NOS Sport, 

Volkskrant, RTV Gouwestad, AD/indebuurt-Gouda.nl  

 

We hebben een nieuw naambord geplaatst om de locatie en de naam van De 

Skihut beter te promoten. En natuurlijk de prachtige schildering van Petra Moret 

in de nok van De Skihut.  
 

 

NOS maakt opnames voor het onderdeel biatlon op de olympische spelen 



  

Biatlonwedstrijd van de Goudse jeugd 

Terrein en accommodatie  

Elk jaar verandert er wel iets aan de baan. Dit seizoen werd de skatebaan 

aangepakt en verbeterd. We zijn tenslotte een langlaufvereniging en willen beide 

technieken kunnen onderwijzen en beoefenen. Daarom werd een skateparkoers 

uitgelegd vanaf de zwembadheuvel met een bocht naar rechts en dan over de 

aorta en met een bocht naar links naar de middenheuvel. Hiervoor werden 

nieuwe matten besteld en een eenvoudige sproei-installatie. Op een gladde baan 

is het tenslotte goed skaten. De eerste lessen zijn gegeven en de leden zijn 

enthousiast. Hopelijk wordt de skatebaan komend seizoen nog intensiever 

gebruikt en misschien ligt deze baan komend seizoen nog beter en weer anders.  

Vanwege corona werd ook de buitenkleedkamer tussen de containers weer 

ingericht. En met een permanente grote tent achter de containers was er 

voldoende ruimte om je ook bij regen droog te kunnen omkleden. Natuurlijk was 

het soms wel een beetje fris, maar we waren blij dat het sporten door kon gaan.  

Ook voor de skihut golden dezelfde corona regels als vorig jaar. Geen koffie/thee 

nuttigen in de skihut maar wel waren de toiletten te gebruiken. Met een grote 

tent voor de skihut was dit prima te doen.   

In het begin van het seizoen is een kleine container aangeschaft omdat er 

behoefte was aan extra opslagcapaciteit. We krijgen steeds meer materiaal dat 

we overzichtelijk en droog willen opslaan. Deze container paste nog net in de 

mattenberging. Voor de biatlon werd een grote tent gekocht die snel en 

eenvoudig opgezet kon worden. Helaas heeft deze tent het bij de storm begeven. 

Komend jaar maar bekijken of een nieuwe wenselijk is en deze dan op tijd laten 

zakken zodat de tent steviger staat en minder wind vangt. Voor een betere 

ontvangst van het TV signaal werd een nieuwe antenne gekocht. Alleen de vrije 

ether signalen kunnen we nu ontvangen maar dit is voldoende. De Olympische 

Spelen waren goed te volgen.  

Het terrein bleek op sommige plekken nog erg drassig. De aangelegde drainage 

heeft wel geholpen maar tussen de hoge heuvel en de middenheuvel werd het 

heel modderig. Daarom werd hier het terrein aan het einde van het seizoen op 

ons initiatief door Sport.Gouda aangepakt door extra aarde te storten. Ook de 

dijk midden op het terrein werd iets verhoogd om zo een betere loipe-overstap te 

creëren.  



Tijdens NLdoet werd een start gemaakt de lange zijden van de skihut te verven 

plus alle raamkozijnen. Twee raadsleden van D’66 kwamen ons hierbij helpen. 

Gelijk werden de houten fietsenstallingen voor de wintertriatlon in de verf gezet. 

Alles staat nu weer goed in de verf en kan weer jaren mee. In het voorjaar is 

door het klusteam naast vele andere kussen ook de voorkant van de skishop aan 

gepakt. Dankzij dit enthousiaste team van klussers, schoonmakers, schilders etc. 

blijft alles in goede staat en worden knelpunten opgelost. Iedereen die zich 

hiervoor wil inzetten is welkom. Deze vrijwilligers werken vaak in tweetallen op 

zelf gekozen tijden. Er is afgesproken wie waar voor zorgt. Het is echt fijn dat er 

zo’n onvermoeibare inzet is van deze vrijwilligers. 

    

Het bestuur 

Gouda, augustus 2022 


