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Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Zoals je waarschijnlijk op de persconferentie van woensdag 24 juni hebt gehoord, kan er vanaf 1 juli 
weer binnen worden gesport. Dat is het goede nieuws waar we lange tijd reikhalzend naar uit 
hebben gekeken. Het is nu nog wachten op de noodverordening van de veiligheidsregio. Hierin staan 
aanvullende regels en eisen, wat er wel en niet kan. De gemeente heeft ons laten weten dat we niet 
mogen beginnen voordat de noodverordening er is. 
 
De versoepeling van de regels per 1 juli betekent voor onze vereniging dat bijna alle activiteiten 
binnenkort weer kunnen worden opgestart. En inderdaad, bijna alle activiteiten, want voorlopig geldt 
dit niet voor de volleybal- en fitnessgroep. 
Voor de dansgroepen is het nog onduidelijk of die aan de Havendijk mogen trainen. Daarover zijn we 
in gesprek met de gemeente. Mocht er geen gebruik gemaakt mogen worden van de Havendijk, dan 
zal voor deze groepen een oplossing worden gezocht op een andere locatie, zodat ook zij kunnen 
starten. 
 
Zomervakantie 
Normaal gesproken zijn alle sportaccommodaties in de zomervakantie gesloten en kan er niet 
worden getraind. Om verenigingen tegemoet te komen, na de periode van een gedwongen sluiting, 
en hun de mogelijkheid te bieden ook in de zomer te sporten, wordt momenteel onderzocht of 
Sporthal Parijsch in de zomervakantie gedeeltelijk (op een aantal dagen per week) open kan blijven. 
Dat geldt uiteraard ook voor onze vereniging. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen de 
mogelijkheden, het rooster voor de verschillende groepen en de eventuele voorwaarden bekend 
worden gemaakt via de website, social media en uiteraard ook via de eigen trainer.  
 
Contributie 
Vanaf 1 april gold er een contributiestop en is er in het tweede kwartaal geen contributie geïnd. Nu 
er per 1 juli weer binnen mag worden gesport, zal de contributie-inning voor het derde kwartaal op 
de gebruikelijk wijze per incasso plaatsvinden. Dit geldt niet voor de leden van de volleybal- en 
fitnessgroep. Zij kunnen immers nog niet starten per 1 juli. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV): woensdag 26 augustus, 20.00 uur, Havendijk 
De ALV die gepland stond voor 13 mei kon helaas niet doorgaan en is uitgesteld naar 26 augustus. 
Meer informatie over de ALV, de uitnodiging met agenda en de overige stukken, zal ruim van tevoren 
beschikbaar worden gesteld. 
Ook voor vergaderingen als de ALV gelden de RIVM-veiligheidsrichtlijnen, zoals het 1,5 m afstand 
houden. Voor een goede en veilige organisatie van de ALV willen we graag weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. Daarom verzoeken we deelnemers zich vooraf aan te melden. In de uitnodiging 
voor de ALV zal worden vermeld hoe je je kunt aanmelden. 
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Nog even dit… 
Wij zijn uiteraard heel blij dat we vanaf 1 juli weer binnen mogen sporten, maar vragen jullie met 
klem de bekende, algemene veiligheidsrichtlijnen in acht te nemen. In het kort: 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

• vermijd drukte; 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen; 

• In onze accommodaties gelden specifieke richtlijnen gelden. Volg hiervoor de aanwijzingen 
van de trainers en de beheerders op. 

 
Alleen samen krijgen we Corona er onder. Bedankt voor je medewerking! 
 
 
Met vriendelijk groet, 
Bestuur Sport Balans Culemborg 
 

 

 


