UPDATE CORONAVIRUS
17 april 2020

Beste leden, ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de nieuwsbrief van 3 april jl. hebben wij enkele vragen gekregen over het innen
van de contributie. Graag geef ik u middels deze mail inzicht over de beslissingen en stappen die het
bestuur de afgelopen weken heeft genomen.
Zoals u weet zullen er tot 28 april a.s. geen lessen plaatsvinden. Hoe het na 28 april zal gaan, weten
wij op dit moment nog niet. De leden worden ontzettend gemist door de train(st)ers en we hopen
elkaar snel in goede gezondheid te zien.
Vanuit de overheid, de gemeente en de KNGU hebben wij de afgelopen weken steun mogen
ontvangen:
-

Van de overheid ontvangen wij eenmalig een tegemoetkoming van 4000 euro (TOGSregeling)
De KNGU stelt een solidariteitsbijdrage beschikbaar voor de aaneengesloten sportclubs. Deze
solidariteitsbijdrage is een korting van 25% over de tweede kwartaalfactuur
De huur van de gemeentezalen worden tijdens de crisis niet verrekend

De overige vaste kosten blijven gewoon doorgaan. Voor GV Barendrecht bestaan deze vaste kosten
o.a. uit huur van de turnhal, afschrijvingen op materiaal, KNGU – bondscontributie, vergoedingen van
train(st)ers etc.
Wij incasseren de contributie zoals u van ons gewend bent op 23 april a.s. Alles berekenend zullen
onze kosten in deze periode lager zijn, daarom is het voor het bestuur mogelijk om 25% korting op de
contributie te geven over de maanden april en mei.
Wij gaan ervan uit dat u kunt instemmen met het voorstel, de vaste lasten moeten immers betaald
worden omdat we de vereniging draaiende willen houden. Mocht u na het lezen van deze
nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via
secretariaat@gvbarendrecht.nl
Vanzelfsprekend hopen we dat eenieder gezond is en blijft en dat we weer spoedig door kunnen
gaan met het normale leven (en met sporten!)

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

