
 Corona update bestuur 
 

In januari hoopten we nog dat het op het veld mogelijk zou zijn de competitie weer op te starten, 

maar wederom helaas . Het positieve is dat, dankzij de tomeloze inzet van onze fantastische 

trainers, er wel buiten wordt getraind en er voor de kinderen en selectie regelmatig op zaterdagen 

leuke activiteiten worden georganiseerd. 

Vanaf 5 juni mogen kinderen tot en met 17 jaar weer wedstrijden spelen (zonder publiek). KTZ is 

druk bezig om dit d.m.v. een mini competitie mogelijk te maken in juni. Onze leden vanaf 18 jaar 

moeten nog even wachten voordat ze tegen andere clubs mogen spelen, maar het positieve is 

wel dat er qua trainingen, met een maximale groepsgrootte van 50 personen, geen beperkingen 

zijn en dat we onderling wel wedstrijden mogen spelen.  

KTZ is druk bezig met de competitie volgend seizoen en het bestuur gaat ervan uit dat de eerste 

competitie wedstrijden op 11 september gespeeld kunnen worden. 

Financiën 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering gehouden in september 2020 is de contributie voor het 

lopend seizoen vastgesteld. De verplichting ligt bij het bestuur om de contributie te innen om 

hiermee de kosten van onze vereniging te betalen.  

Door het niet kunnen spelen en trainen in de zaal hebben we een groot deel van de zaalhuur 

bespaard, ook onze inkomsten zijn lager dan begroot, omdat we over het hele seizoen bepaalde 

inkomsten moeten missen, waaronder de kantine omzet. Wat de totale impact gaat worden is op 

dit moment nog niet te bepalen maar het bestuur verwacht wel dat over het lopend seizoen de 

totale inkomsten hoger zullen zijn dan de kosten. 

M.b.t. de contributie zijn inmiddels 3 termijnen geïncasseerd. Het bestuur heeft besloten om de 4e 

termijn te incasseren in juni 2021. Zoals hierboven al uitgelegd zal hierdoor, naar verwachting, het 

lopend seizoen worden afgesloten met een positief resultaat. Als bestuur zullen wij richting de 

leden met een voorstel komen hoe dit resultaat kan worden gebruikt (denk hierbij aan 

investeringen in onze accommodatie en/of een eenmalige korting op de contributie van volgend 

seizoen). Het is vervolgens aan de Algemene Leden Vergadering (gepland in september 2021) 

om hier een besluit over te nemen. 

 

Activiteiten 

Sinds onze 60 jarig bestaan eind 2019 liggen er al plannen om dit samen groots te vieren. Als de 

regelgeving het toe staat, liggen er plannen om op zaterdag 3 juli 2021 een feestdag te 

organiseren voor de kinderen. Voor onze volwassen leden en alle NIO vrienden en betrokkenen 
ligt het plan om op zaterdag 4 september 2021 een feest te organiseren. We zullen jullie via de 
verschillende kanalen hierover later informeren maar, voor nu alvast de vraag om dit in jullie 
agenda’s te schrijven zodat we er allemaal bij kunnen zijn. 
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