
26 maart 2020 
Beste leden en ouders/verzorgers van leden, 
 
 
Zoals bekend zijn het onzekere tijden dankzij het coronavirus. Juist vanwege de snelle ontwikkelingen 
en het feit dat niemand zich heeft kunnen voorbereiden op een dergelijke situatie, worden wij als 
sportvereniging geconfronteerd met vragen waarop wij niet meteen een antwoord hebben. 
 
Dat alle trainingen en wedstrijden stilgelegd zijn, doet bijvoorbeeld de vraag rijzen hoe het dan zit met 
contributie. Verschillende sportorganisaties hebben al vrij snel aangegeven dat de contributie voor die 
organisaties gewoon geïnd zal worden omdat hun kosten ook gewoon doorlopen. De KNGU is één 
van die organisaties. De bondscontributie is dan ook geïnd en betaald. Op dit moment willen wij nog 
niet in die opstelling meegaan. Er is overleg met overheidsinstanties om te bepalen of er regelingen 
zijn of in het leven geroepen worden waarop wij als sportvereniging eventueel terug kunnen vallen 
teneinde de kosten die doorlopen in ieder geval te kunnen betalen. 
 
Wel hebben wij al duidelijk dat met het stilvallen van de trainingen, wij geen huur hoeven te betalen 
voor de sportzaal. Natuurlijk was er wel een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen waar een 
betalingsverplichting aan vastzit. Omdat echter geen trainingen mogen plaatsvinden, kan geen 
gebruik gemaakt worden van de sportzaal. Het sportzaalbestuur heeft daarom besloten dat die 
verschuldigde huur niet geïncasseerd zal worden. 
 
Een tweede kostenpost die wegvalt zijn de vergoedingen die betaald worden aan trainers en 
juryleden, voor wedstrijden en voor opleidingen. Al deze vergoedingen zijn gekoppeld aan het 
daadwerkelijk plaatsvinden van de betreffende activiteit. Nu deze activiteiten zijn stilgevallen, is er 
geen betalingsplicht meer. 
 
Gezien vorenstaande hebben wij als bestuur besloten dat de inning van contributie, voor zover die 
nog niet softwarematig gestart is, zal stoppen. Nu de kosten grotendeels wegvallen, kunnen de 
inkomsten stilgezet worden en kunnen de resterende kosten uit de reserves betaald worden. Denk 
bijvoorbeeld aan verzekeringen die wel nog betaald moeten worden. 
 
Pas als alles weer genormaliseerd is en het ook voor ons duidelijk is welke activiteiten onder welke 
voorwaarden weer opgestart kunnen worden, dan pas kunnen we bepalen of sprake is van financiële 
schade. Ook dan pas kunnen we bepalen hoe die opgevangen kan worden. 
 
Tot dat moment worden geen nieuwe contributies geïnd, maar wordt ook nog niet gekeken of een 
eventueel terugbetalen aan de orde is. Wij zouden het erg op prijs stellen als u met ons zou kunnen 
wachten tot het moment dat alles duidelijk en genormaliseerd is. Pas dan bepalen wij onze definitieve 
positie en zullen wij u volledig op de hoogte brengen. 
 
Voor eventuele vragen kunt u zich uiteraard wenden tot het bestuur. Dit kan telefonisch of via het 
webformulier op de internetpagina www.rksvlinne.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van RKSV Linne. 


