Nieuwsbrief Sport Balans Culemborg UPDATE Mei 2020

Beste leden, ouders en verzorgers.
De maatregelen vanuit de rijksoverheid voor de sport zijn de afgelopen week verzacht. Voor onze
sport geldt dat helaas niet. Sporten is namelijk alleen toegestaan in de buitenlucht; alle
binnensportactiviteiten blijven tot nader order verboden.
Concreet betekent dit dat al onze activiteiten (turnen, gymnastiek, dans, freerunning, ouder en
kind gym, volleybal, fitness, etc.) voorlopig nog niet opgestart kunnen worden. Onze
sportaccommodaties blijven voorlopig nog dicht.
Met onze trainers hebben wij afgesproken dat zij zullen onderzoeken of het mogelijk is om voor de
kinderen/leden tot 18 jaar buitenactiviteiten aan te bieden. Voor onze takken van sport is dat nog
een hele opgave. Zo mogen turntoestellen en andere materialen bijvoorbeeld niet naar buiten
worden verplaatst. Activiteiten die wel tot de mogelijkheden behoren zijn conditie-, kracht- en
lenigheidstraining ter voorbereiding op het binnen sporten.
Volgens het protocol dat de gemeente Culemborg heeft opgesteld en waar aanbieders van
sportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zich aan moeten houden, moeten alle
initiatieven vanuit een vereniging eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. Pas als
de gemeente een ingediend plan heeft goedgekeurd, mag er worden gestart.
Het is dus niet van het ene op het andere moment geregeld, maar onze trainers doen hun best.
Leden krijgen bericht van hun trainer over de mogelijkheden.
(Het volledige protocol is overigens in te zien op de website van de gemeente via de volgende link:
Protocol Verantwoord sporten van kinderen en jongeren tijdens corona).
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.
Het bestuur kijkt de komende maand of het mogelijk is om nog voor het nieuwe seizoen een
Algemene Ledenvergadering te beleggen. Als de regels wat soepeler worden dan zouden we
eind augustus een fysieke ledenvergadering kunnen houden. Onder voorbehoud staat die nu
gepland voor woensdag 26 augustus. Mocht dit niet lukken dan is een digitale
ledenvergadering mogelijk.

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.
Zojuist, 1 mei 2020, is duidelijk geworden dat de rijksoverheid de sportverenigingen
tegemoet wil komen. Drie maanden geen huur betaling voor de sportaccommodaties en een
tegemoetkoming voor omzetverlies voor ons pand aan de Havendijk.
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.

Met sportieve groeten,
Bestuur Sport Balans Culemborg

