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1 impact corona op clubwerking: 
 
Corona blijft een grote rol spelen in ons doen en laten. Ook als club 
ontsnappen we niet aan de genomen maatregelen. Toch moeten we dit 
positief bekijken, namelijk dat we kunnen blijven sporten! 
Vroeg of laat keren we terug naar een “normaler” leven. 
 
Onze activiteiten voor de laatste training op 21/12 en ons ledenfeest op 
29/01/2022 kunnen owv Covid19 niet doorgaan. Het is momenteel zeer 
moeilijk om iets op korte en middellange termijn te plannen of te 
organiseren.  Maar, we willen ons wel engageren om in 2022, zodra het 
kan, opnieuw onze algemene ledenvergadering en ons ledenfeest te 
laten doorgaan.  
 
We kregen al bericht dat douchen in de sporthal niet meer kan t.e.m. 
28/1/2022. Gedurende die periode zullen we de kleedkamers niet 
gebruiken. 
 
In 2022, starten we de georganiseerde trainingen op dinsdag 4 januari. 
En omdat we de sporthal niet gebruiken, willen we van de gelegenheid 
gebruik maken om elke zondag in januari, de clubtrainingen op een 
andere locatie te houden. Op die dagen, gaan we telkens een parcours 
lopen uit het gamma van onze Twaalfdorpenloop. Dit brengt een beetje 
meer variatie in de verschillende parcours. Wanneer en waar we lopen 
kan je binnenkort terugvinden op onze website. We zullen ook telkens 
starten om 9u30.  We houden jullie verder op de hoogte! 
 

2 regelmatigheidscriterium:  
 
We kregen bericht dat de laatste loop uit ons regelmatigheidscriterium - 
nl winterloop op 19/12 in Deinze - ook niet kon doorgaan. 
We kiezen ervoor om deze wedstrijd niet te vervangen door een andere 
wegens de blijvende onzekerheid. 
 
Hierdoor zullen we ook ons reglement moeten aanpassen wat het 
aantal lopen betreft om in aanmerking te komen voor een beloning. 
Op onze website zal je binnenkort het overzicht kunnen zien wie waar 
heeft deelgenomen, alsook het eindresultaat.  
 
Ook voor de kalender begin volgend jaar is het door blijvende 
onzekerheid nog een beetje koffiedikkijken. Wim heeft aangeboden om 
ons in het opmaken van de kalender te ondersteunen. 
Ook hier, houden we jullie verder op de hoogte! 

http://www.jczwalm.be/
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3 website: 
 
In de loop van dit jaar zijn we overgeschakeld naar een nieuwe website. 
Dit project heeft een aantal maanden stilgelegen omdat we een hele tijd 
prioriteit gegeven hebben aan onze Zwalmjogging, maar ook omdat we 
goed hebben nagedacht over het concept, het uitzicht en de werking 
van de website. De doelstelling was en is dat we zelf als bestuur de 
website heel actief kunnen beheren en gebruiken. 
 
Bram Lodens heeft de nieuwe website gemaakt en een aantal door ons 
gevraagde aanpassingen uitgevoerd. We hebben ervoor gekozen om 
niet meer te werken met een paswoord. 
 
We zijn nu bezig met het in- en aanvullen van de verschillende 
rubrieken, ook een groot deel van de info voor de leden zal binnenkort 
worden opgeladen, zoals nieuwsbrieven, aanwezigheden trainingen en 
wedstrijden, foto’s van activiteiten…  Neem gerust al een kijkje en geef 
feedback! 
 
We houden eraan om onze vorige webmaster Luc nog eens van harte te 
bedanken voor zijn jarenlange inzet om onze vroegere website te 
ontwerpen en bij te houden.  
 

4 Verlengen lidmaatschap 2022:   
 
In een andere e-mail kreeg elk lid het vooraf ingevulde 
inschrijvingsformulier voor 2022. Gelieve jullie gegevens zeker na te 
kijken en eventuele wijzigingen door te sturen. Voor de verzekering is 
het belangrijk om de juiste info ter beschikking te hebben.  
 
In die mail vermelden we ook dat alle leden die hun lidmaatschap 
verlengen uiterlijk vóór 15 januari (betaling geld als maatstaf), een 
mooie attentie zullen ontvangen. Wat, dat blijft nog een verrassing! 
Voor hen organiseren we ook een tombola waarin 4 waardebonnen van 
elk 25euro te winnen zijn. 
 
We hopen op een grote respons en willen alle leden hiervoor nu al 
bedanken. 
 
Tot slot willen we alle leden, leuke en gezellige feestdagen wensen en 
ook een gezond, voorspoedig en sportief nieuw jaar! 
 
Het bestuur  
Marc, Alex, Marc, Marc, Claudia 
 

http://www.jczwalm.be/
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