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Beste leden, ouders en verzorgers, 

Door het uitbreken van het coronavirus is niets meer vanzelfsprekend. De maatregelen die getroffen 

zijn beperken iedereen in het dagelijks leven. Belangrijk is onze gezondheid. Alle tot nu toe genomen 

maatregelen hebben als doel de gezondheidsrisico’s te beperken. Zo ook de sluiting van onze 

sportvoorzieningen; sporthal Parijsch en de dansstudio Havendijk. 

Op 31 maart jl. kondigde de regering de verlenging van de maatregelen aan tot in ieder geval 28 

april. In de week voor de 28ste wordt opnieuw bekeken of de maatregelen worden verlengd. 

Die maatregelen houden voor ons in dat de sportvoorzieningen gesloten blijven en er dus tot nader 

order geen lessen zijn. 

 

Besluiten van de KNGU 

Onze sportbond, de KNGU, heeft ten aanzien van het wedstrijdseizoen het volgende besloten: 

“De maatregelen van de rijksoverheid, die nu verlengd zijn tot en met 28 april zorgen in onze tak van 

sport voor veel gemiste trainingstijd en het niet meer kunnen plannen van een volwaardig 

wedstrijdseizoen. Helaas zijn we daarom genoodzaakt de rest van het wedstrijdseizoen te 

annuleren.” 

De maatregelen van Sport Balans Culemborg 

1. Algemene Leden Vergadering (ALV)  

Op 13 mei 2020 staat de Algemene Leden vergadering gepland. Het bestuur schort de ALV 

op. 

Door de uitzonderlijke situatie gaat het besturen van de vereniging door op basis van de 

conceptbegroting 2020. Het bestuur neemt in zijn hoedanigheid besluiten zowel financieel 

als materieel die nodig zijn voor het voortbestaan van de vereniging. 

2. Contributie-inning. 

Het bestuur heeft besloten om de contributie-inning voor het 2e kwartaal stop te zetten. Dit 

houdt in dat je vanaf 1 april geen contributie verschuldigd bent. Op het moment dat de 

maatregelen worden versoepeld en de lessen en de trainingen weer kunnen starten, gaat 

ook de contributie inning weer van start.  

Sport Balans is afhankelijk van de contributiegelden van de leden. Daarvan betalen wij o.a. 

de huur van de sportaccommodaties, de salarissen van onze trainers en oproepkrachten en 

de hulpleiding. Gelukkig kunnen ook wij gebruik maken van de financiële regelingen die in 

het leven zijn geroepen. Desalniettemin blijven er kosten die niet gedekt zijn.  

In de contributie die u betaalt aan Sport Balans in een bedrag inbegrepen dat de vereniging 

afdraagt als bondscontributie aan de KNGU. De afdracht van deze contributie loopt door. Wij 

zijn in overleg met de KNGU voor een oplossing. 

3. Verhuur dansstudio Havendijk. 

De verhuur van de zalen in onze dansstudio aan de Havendijk is ook stopgezet en de 

Havendijk locatie is gesloten per 16 maart 2020. Vanaf dat moment hoeven onze huurders 

geen huurpenningen te betalen. Omdat dit een financiële aderlating is, hopen wij dat de 

gemeente Culemborg ons tegemoet kan komen. 
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Om je te helpen fit te blijven, hebben wij hieronder wat tips voor je. Als je nog vragen hebt kun je 

ons mailen via: info@sportbalansculemborg.nl 

Met sportieve groeten, 

Bestuur Sport Balans Culemborg 

 

  

  

 

Voorlopig geen trainingen en wedstrijden vanwege het coronavirus. Even geen salto’s, dansjes in de 

sporthal en gezellig samen trainen. Jammer, maar het is even niet anders... onze gezondheid gaat 

boven alles! Aan deze situatie zit ook een mooie kant. Er ontstaan namelijk tal van initiatieven om 

thuis te sporten. Voor de allerjongsten hebben wij onze eigen nijntje Beweegoefeningen. Speciaal 

ontwikkeld voor in en om het huis. 

Beter Turnen ontwikkelde een toffe challenge: in twee weken werk je aan meer kracht en 

uithoudingsvermogen. Ook verschillende gymclubs zoals BATO Haarlem zitten niet stil en delen 

online hun oefeningen voor thuis. 

  

 

  

  

https://email.kngu.nl/t/d-l-mjltlht-jtnukllhd-r/
https://email.kngu.nl/t/d-l-mjltlht-jtnukllhd-y/
https://email.kngu.nl/t/d-l-mjltlht-jtnukllhd-j/
https://email.kngu.nl/t/d-l-mjltlht-jtnukllhd-t/
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Als Dutch Gymnastics bundelen wij al deze initiatieven. Zo inspireren we elkaar om de komende tijd 

fit te blijven. We nodigen sporters, ouders en trainers uit om hun thuis-sport-ideeën online 

te delen! Dat kan van alles zijn: van een pirouette in de woonkamer tot een leuk dansje op straat. 

Berichten die worden geplaatst met #dgathome, #coronafitnl en #beweegmee laten wij zien op 

onze social wall. 

Elke dag 10.00 u: Challenge van de dag 

Elke dag om 10.00 uur delen wij een initiatief vanuit het land als 'challenge van de dag'. Zo oefenen 

we met heel gymsportend Nederland aan dezelfde skills. Heb jij als club een challenge of initiatief 

die jij met ons wil delen? Mail ons dan op nieuwsbrief@kngu.nl en wij nemen contact met je op. 

Leuke prijzen 

Omdat het altijd leuk is om iets te kunnen winnen, hebben we er een competitie-element aan 

toegevoegd. De leukste/ creatiefste foto of video wint. Elke vrijdag maken wij een weekwinnaar 

bekend. 

We hebben onze trouwe partners bereid gevonden om leuke prijzen beschikbaar te stellen. Denk 

aan een kledingpakket van Craft, thuisproducten van Airtrack, korting bij CEK en meer! 

Blijf geïnspireerd en doe mee! Zo hopen we de komende tijd een beetje leuker te maken. Vraag jij 

jouw sporters en trainers/coaches om ook mee te doen?  

Samen zijn we sterker 💪 ! 

 

 

  

  

 

 

https://email.kngu.nl/t/d-l-mjltlht-jtnukllhd-i/
mailto:nieuwsbrief@kngu.nl
https://email.kngu.nl/t/d-l-mjltlht-jtnukllhd-d/

