Betreft: contributie 2021 en compensatie Corona 2020
Datum: 07-10-2020

Beste leden,
Het bestuur heeft zich in de bestuursvergadering van 5 oktober gebogen over de vraag hoe om te
gaan met alle gevolgen die de corona-uitbraak met zich meebracht. We vonden dat we naar de leden
helderheid moeten gaan geven over wat er te verwachten is. Ook in de jaarvergadering hebben we
onlangs uitgebreid stilgestaan bij wat er tot nu is gebeurd en hoe het bestuur daarop heeft
gereageerd. U hebt ook in de notulen van de jaarvergadering hierover uitgebreid kunnen lezen.
Nu het aantal besmettingen weer schrikbarend toeneemt en ook de overheidsmaatregelen wekelijks
worden aangescherpt, voelt het bestuur niets voor een beperkte herstart van het
beweegprogramma. Sterker nog, wij verwachten dat het herstarten voorlopig nog verder uit beeld
raakt. Hoe spijtig dat ook is. Onze verwachting is dat we dit kalenderjaar zeker nog geen herstart
zullen kunnen maken. Wellicht kunnen we zelfs de eerste maanden van het komend kalenderjaar
nog niet herstarten.
Als vereniging willen en mogen we onze leden niet blootstellen aan besmettingsgevaar. Het bestuur
wil daar geen verantwoording voor nemen.
Daarom hebben we nu ook besloten om nu met jullie te communiceren hoe we in dit licht het
financieel gaan doen:
1. Uitgangspunt is dat er geen restitutie van contributie is.
In plaats daarvan gaan we een korting geven op de contributie voor 2021. De hoogte van de korting
wordt bepaald door de jaarrekening over 2020: baten minus kosten. Wij verwachten dat de nog te
betalen contributie voor 2021 minimaal zal zijn, wellicht zelfs op € 0, - uitkomt. Mocht het zelfs
betekenen dat er meer compensatie is dan de te betalen contributie 2021, dan komt dat bedrag als
compensatie op de contributie over 2022.
Maar, voor alle duidelijkheid, dit betekent ook dat leden die nu opzeggen geen compensatie krijgen.
Op deze wijze denken wij dat we een grote leegloop en het daardoor ook het ter ziele gaan van onze
vereniging kunnen voorkomen. We realiseren ons dat ook een herstart vanwege onvoldoende
gevulde groepen de nodige kosten met zich mee kunnen brengen.
Of u onder deze condities wel of geen lid blijft is volledig aan u. Uiteraard hopen wij dat het
aantal opzeggingen beperkt blijft en de solidariteit in de vereniging ons helpt om straks
gezond de zaak weer te kunnen continueren. Als u wilt opzeggen dan vernemen wij dat
graag zo spoedig mogelijk door middel van een mailtje aan
info@reumabeweeggroepdemeierij.nl.
2. De rekeningen/ incasso’s worden pas verstuurd als er sprake is van een herstart.
Dus niet in december van dit jaar. Pas bij de herstart kunnen wij pas berekenen hoeveel de te
betalen contributie voor 2021 bedraagt. Dit is namelijk afhankelijk van de hoogte van de
tegemoetkoming en het moment van herstart. Uiteraard betaalt u zoals is afgesproken nog
uitsluitend via een automatische incasso.
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Niet betalen betekent automatisch dat u geen lid meer bent en dus ook niet kunt deelnemen aan de
activiteiten. Ook ontvangt u daardoor geen compensatie voor de gemiste periode in 2020.
Het bestuur realiseert zich dat dit geen prettige boodschap is. We gaan er echter vanuit dat u het
waardeert dat we nu wel duidelijkheid scheppen over hoe verder handelen in de komende periode.
Ook realiseren wij ons terdege dat het niet onder goede begeleiding kunnen bewegen in warm water
een slechte zaak is voor onze leden. Ook wij zouden het graag anders zien. Helaas denken wij dat
activiteiten in groepsverband op dit moment niet verstandig zijn.
Maar een en ander betekent niet dat u niet zelfstandig of in klein verband kunt gaan bewegen. Wat
kunt u zoal zelf doen?
Nu u voor het nieuwe jaar nog geen contributie betaald en in 2021 een gering bedrag hoeft te
betalen kunt u daarvoor misschien tijdelijk een andere activiteit oppakken. U kunt op eigen
gelegenheid ergens gaan zwemmen als dit voor u geen bezwaar is. Misschien kiest u tijdelijk voor
aansluiting bij de yoga. Zie hiervoor ook de info op onze inmiddels al gedeeltelijk vernieuwde
website.
Verder kunt u samen met anderen iets afspreken om toch wat te gaan bewegen. Samen met een
familielid, vrienden, kennissen of een ander lid van onze vereniging.
Ook vanuit onze vereniging bieden wij twee gratis alternatieven.
1. U kunt gaan wandelen. De eerdere bedoeling was om dit in groepsverband te gaan doen.
Maar, ook dat ziet ondergetekende en uitvoerende op dit moment niet zitten. Wel biedt ik u aan om
samen met mij, of met een zeer beperkt aantal, te gaan wandelen. U kunt me voor een afspraak
bellen of mailen: 06-40128153 of l.h.t.dekkers@gmail.com . In overleg bepalen we dan de datum,
tijdstip en afstand. Uiteraard houden we ook dan rekening met de RIVM-regels.
2.

In de jaarvergadering is door Netty van Kaathoven aangeboden om samen met haar
fietstochtjes te maken.
Het bestuur zal met Netty bespreken op hoe dit opgestart kan worden. Ook hierbij worden natuurlijk
de RIVM-regels gehanteerd.
Tot slot spreek ik de wens uit dat het u allen goed gaat. Blijf gezond en blijf bewegen. Het bestuur
blijft actief en hoopt dat we op zo’n kort mogelijke termijn elkaar weer verantwoord kunnen
ontmoeten en samen kunnen bewegen. Maar, hoe jammer ook, voorlopig zullen we het hiermee
moeten doen. Wij blijven u op de hoogte houden!
Mocht u vragen hebben dan verzoek ik u uitsluitend mij even te bellen of te mailen. Daardoor
houden we dit stukje op een centrale plek en krijgt iedereen dezelfde eenduidige informatie. Mijn
contactgegevens vindt u herboven bij de gratis alternatieven onder punt 1.
Vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Berry Dekkers
Voorzitter
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