
  
Corona update bestuur 

 
Er was een klein beetje hoop dat er nog wat mogelijk zou zijn in de zaal, maar helaas �. 
 
Direct na de berichtgeving, dat de huidige Lockdown wordt verlengd tot minimaal 6 februari, heeft 
de KNKV besloten dat in alle klassen (met uitzondering van de Korfbal League, en Reserve 
Korfbal League) dit seizoen geen zaalcompetitie zal plaatsvinden.  
 
Vanaf 14 december trainen we niet meer in de zaal en zoals het er nu uit ziet gaat dat dit seizoen 
ook niet meer gebeuren. We gaan ons nu richten op de tweede helft van het veldseizoen, welk 
normaal gesproken begint in april 2021. 
 
Tot die tijd gaan we ons richten op het buitensporten. De kinderen hebben in januari al met veel 
plezier hun eerste buitentraining afgewerkt. Als het weer het toelaat willen we hier de komende 
weken mee doorgaan. De senioren moeten nog even wachten voordat ze weer buiten mogen 
trainen. 
 
Zodra het weer, en de maatregelen, dit toelaten willen we op de zaterdag ook andere activiteiten 
gaan organiseren, waaronder het elfen. Het is nu zaak dat we zo snel mogelijk weer in beweging 
komen. 
 
Financiën 
 
Door het niet kunnen trainen in de zaal besparen we een groot deel van de zaalhuur, wat impact 
zal hebben op onze begroting dit seizoen. Wat de totale impact gaat worden is op dit moment 
moeilijk te bepalen omdat we over het hele seizoen ook bepaalde inkomsten gaan missen, zoals 
de kantine omzet, terwijl andere kosten voor een groot deel gewoon doorlopen.  
 
In de algemene ledenvergadering is de contributie voor het lopend seizoen vastgesteld. Onder 
normale omstandigheden zou dit worden geïncasseerd in 4 termijnen (incasso maanden: oktober, 
december, februari en april). In verband met de ontwikkelingen in december had het bestuur al 
besloten om de incasso van de 2e termijn een maand uit te stellen, waardoor er op dit moment 
nog maar 1 termijn is geïncasseerd. 
 
Omdat het op dit moment niet duidelijk is wat het financieel effect is van de huidige situatie op de 
totale begroting van het lopend seizoen heeft het bestuur besloten om de 2e en 3e termijn te 
incasseren in februari en april  2021. Het bestuur zal in juni 2021, afhankelijk van de financiële 
positie op dat moment, een besluit nemen of de 4e termijn van de contributie over het seizoen 
2020-2021 in juni 2021 zal worden geïncasseerd of dat dit in bepaalde gevallen verder zal worden 
uitgesteld totdat hierover een besluit is genomen in de ledenvergadering in september 2021. 
 
Pas goed op jezelf 
 
Tot zover de informatie vanuit het bestuur. We hopen dat jullie gezond blijven en ook wij 
adviseren jullie om je te houden aan de regels die worden gesteld door de overheid.  
 
Namens het bestuur, Januari 2021 
Aad van der Lee, Voorzitter 

  


