Nieuwsbrief maart 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Misschien heeft nog niet iedereen het bericht gelezen dat wij vorige week (20 maart) op
onze website hebben geplaatst over de gevolgen van de maatregelen in het kader van de
Corona-crisis die ons land en de gehele wereld nu treft.
Met dit bericht willen we u informeren wat voor ons en voor u de consequenties zijn van
deze maatregelen.
Voor de vereniging gaan de personele kosten door, voor degenen die een arbeidscontract
hebben 100% en voor de overige trainers 50%. Dit is de grootste kostenpost voor onze vereniging. De huren van de verschillende zalen waar wij lessen en trainingen verzorgen zijn
stop gezet, maar er zijn nog wel enkele vaste lasten die doorgaan. Wij vragen u daarom om
solidair te zijn en samen de schouders eronder te zetten om de vereniging het hoofd boven
water te laten houden. Dat is ook wat de KNGU, de gymnastiekbond, ons als verenigingen
adviseert.
In lijn met de ‘Regeling voor de contributie bij langdurige ziekte of blessure’ die we al enkele
jaren hanteren, heeft het bestuur besloten om de contributie voor de maand april nog volledig te innen op de gebruikelijke tijd (in de eerste week van april). Voor de periode daarna,
tot zolang deze bijzondere situatie voortduurt, willen we bij ieder lid de minimum-contributie voor 1 lesuur per week gaan incasseren. Omdat we nog niet weten tot hoe lang we onze
activiteiten moeten opschorten, kunnen we ook nog niet zeggen tot hoe lang deze regeling
voor de contributie zal duren. Hopelijk komt daar op 31 maart meer duidelijkheid over, als
de regering bekend maakt hoe de maatregelen zullen zijn na 6 april.
Het is bemoedigend om te zien dat er trainers zijn die via de digitale weg hun sporters in
vorm proberen te houden door middel van oefeningen en trainingsschema’s. We hopen dat
iedereen deze lastige periode, waarin alles anders is dan we gewend waren, goed door
komt.
Pas goed op uzelf en uw omgeving, blijf in beweging en houd moed.
Met sportieve groet,
Het bestuur

