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Beste Sporter,

Hierbij een update naar aanleiding van de vragen over wanneer we weer gaan sporten en de contibutie.

Allereerst hopen wij natuurlijk dat u allen in een goede gezondheid verkeert en dat u de opgelegde bijzondere

regels op een goede wijze kunt verwerken. Alle sportvoorzieningen waarvan de vereniging gebruik maakt zijn

op dit moment nog gesloten. Er wordt alleen buiten al weer iets aan sport gedaan.

Het ziet er echter naar uit dat versoepeling van de opgelegde regels steeds groter wordt en dat de diverse

locaties weer geopend mogen worden.

Wij hopen dat van harte, want bewegen is voor ons allen van groot belang.

Stand van zaken diverse afdelingen:

Voetbal bij Erasmus: Er is weer voorzichtig gestart met het voetbal voor JG1 en G1 met veel extra regels zoals

1,5 m afstand, kleedkamers en kantine dicht, looproutes, geen toeschouwers op het terrein etc. etc.

Alles met inachtneming van dan geldende Corona maatregelen.

Bootcamp en gymnastiek bij Kameleon: Er is weer gestart met bootcamp en gymnastiek buiten voor maximaal

10 personen per les, en bovengenoemde extra regels.

ABC-zwemmen bij de Waterthor: Wellicht mogelijk voor beperkte groep. Dit wordt verder onderzocht.

Warmwater fit bij Escamphof: In ieder geval tot 1 september vervallen. Wij zijn afhankelijk van de door de

gemeente opgestelde protocollen.

Alle ander sporten( binnensporten): In ieder geval tot 1 september vervallen.

Ondanks het feit dat u dus een tijd niet kunt sporten moeten wij de contributie over het 2e kwartaal

binnenkort gaan innen.

Ja zult u zeggen maar van sporten is op dit moment geen sprake. Echter een groot deel van onze vaste lasten

zoals huur, elektriciteit, gas, verzekering en onderhoud ten behoeve van de diverse accommodaties, moeten

wel worden voldaan. Daar ontkomen we niet aan, ondanks de vele pogingen hieraan niet te hoeven voldoen.

Heeft u dan geen potje zult u zeggen. Ja dat hebben we. Maar daar kan het bestuur niet zomaar over

beschikken. Daar is een besluit van de algemene vergadering voor nodig. Die vergadering kan niet voor de

maand september a.s. worden belegd.

Daarom verzoeken wij u de contributie over het 2e kwartaal van 2020 te voldoen. Wij hopen op uw begrip.

Zojuist (27-5-2020) zegt de minister president dat de sportscholen per 1 Juli weer open mogen i.p.v. 1

September onder speciale voorwaarden. Wij kunnen hier vanwege de ventilatie eisen waarschijnlijk niet aan

voldoen, maar gaan het verder onderzoeken.

Wij zullen zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering bijeen roepen. Hierbij wordt eventuele

compensatie een agendapunt.

Het bestuur.


