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Beste leden, ouders en verzorgers 

 

WE MOGEN WEER NAAR BINNEN!!! 

Eindelijk was daar dan het goede nieuws dat 

er weer binnen gesport mag worden! Vanaf 

woensdag 19 mei 2021 zullen wij bijna al onze 

lessen binnen weer hervatten volgens het 

normale rooster.  

Personen vanaf 18 jaar mogen in groepen van 

maximaal twee personen sporten, op 

anderhalve meter afstand. Groepslessen zijn 

niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen 

en jongeren tot en met 17 jaar. Er mogen geen 

wedstrijden worden gehouden, de 

kleedkamers blijven gesloten en publiek is niet 

welkom. 

Sporten in teamverband voor personen vanaf 

18 jaar, o.a. volleybal, is nog niet toegestaan.  

Fitness en Dynamic tennis kan mits men 

anderhalve meter afstand houdt. 

 

Bij welke klachten moet je thuisblijven?  
Blijf thuis en laat je testen bij een of meer van 
de volgende klachten die passen bij COVID-19, 
de ziekte die wordt veroorzaakt door het 
coronavirus SARS-CoV-2. Klachten die 
veel voorkomen zijn verkoudheidsklachten 
(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn), hoesten, benauwdheid, 
verhoging/koorts  en plotseling verlies van 
reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 
 
Breng de trainer /docent op de hoogte zodat 
deze maatregelen kan treffen. 

 

Contributie-inning 2e kwartaal 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we 

uitgelegd dat de contributie betaald moest 

worden. Ook als er geen lessen kunnen 

worden geven heeft de vereniging wel te 

maken met uitgaven voor onder andere 

zaalhuur, personeelslasten en 

bondscontributie. In 2020 betaalde u geen 

contributie voor het tweede kwartaal. Tijdens 

de Algemene Ledenvergadering van 15 april 

werd duidelijk dat we mede door deze actie 

een financieel tekort hadden over 2020.  

Nogmaals een heel kwartaal de contributie 

niet innen is daarom geen optie. Maar omdat 

we inmiddels voor een deel van de gemaakte 

kosten toezeggingen hebben voor 

compensatie kunnen we voor kwartaal 2 van 

2021 wel een tegemoetkoming doen. 

Leden die alleen het basisuur betalen voor 1 

uur sport in de week hoeven voor kwartaal 2 

in 2021 geen contributie te betalen, de 

bondscontributie (€5,80 jeugd tot 16 jaar en 

€7,15 16 jaar en ouder) zal wel afgeschreven 

worden. Leden die meerdere uren in de week 

sporten, betalen dit kwartaal alleen het 

basisuur + bondscontributie. Op deze manier 

hopen we iedereen een beetje tegemoet te 

komen zonder dat de financiële situatie van 

de vereniging verder verslechtert. 

Leden die ondanks het verzoek de contributie 

van het eerste kwartaal hebben gestorneerd, 

zijn weer welkom in de lessen wanneer die 

achterstallige contributie is voldaan. 

 

 

Nieuw ledenadministratiesysteem 

Onze ledenadministratie is druk bezig met het 

omzetten van ons huidige 

ledenadministratiesysteem naar een nieuw 

systeem. Dit vergt flink wat werk en daarom 

kunnen wij momenteel geen wijzigingen, 
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opzeggingen en inschrijvingen verwerken. Alle 

mailtjes zullen wij met terugwerkende kracht 

behandelen. Heeft u opgezegd, maar nog geen 

bevestiging van ons ontvangen, dit wordt zo 

snel mogelijk geregeld en u ontvangt dan 

alsnog een bevestiging voor de opzegging. 

 

 

Buiten lessen voor alle jeugd! 

We zijn wat later gestart dan vorig seizoen, 

maar in de vrieskou en je voeten in de sneeuw 

is buiten gymmen, dansen, freerunnen niet te 

doen. Maar vanaf april waren we toch echt 

lekker buiten aan het sporten!  

 

De recreatie, freerun, dans, kleuter/peuters, 

jong talent en jongensselectie hadden een 

aangepast rooster en sportten achter Sporthal 

Parijsch op de parkeerplaats. De 

meisjesselectie trainde op de Meent in 

Beusichem. Het weer zat niet altijd mee, 

waardoor enkele trainingen toch weer niet 

door konden gaan.  

Helaas mochten onze leden boven de 27 jaar 

nog niet in groepsverband sporten.  

 

 

Rapport grensoverschrijdend gedrag 

Het turnen is de laatste maanden veelvuldig in 

he nieuws geweest. Verhalen over misstanden 

tijdens trainingen en wedstrijden zijn gedeeld. 

Binnen Sport Balans Culemborg heeft een 

veilig sportklimaat al jaren aandacht. Onze 

filosofie is dat iedereen met plezier bij ons kan 

sporten met ruimte voor extra uitdagingen 

voor talent. Wanneer u of uw kind zich niet 

veilig voelt in onze lessen kunt u zich wenden 

tot het bestuur 

(secretaris@sportbalansculemborg.nl) of de 

vertrouwenspersoon Jeanine Weigand 

(vertrouwenspersoon@sportbalanculemborg.

nl). 

 

 

Zomervakantie activiteiten! 

Nog 9 weken en dan is het al weer 

zomervakantie. Wat een raar seizoen is dit 

geweest zeg. Laten we hopen dat we na de 

zomer weer een normaal sportjaar hebben. 

Omdat we dit jaar ook niet op ZOKA 

(zomerkamp) kunnen, heeft de 

jeugdcommissie een activiteitenweek 

bedacht. In deze week gaan we allemaal gave 

kampspellen doen. Hoe dit er precies uit gaat 

zien, wordt nu uitgewerkt. We kunnen alvast 

vertellen dat het in week 33 (16 augustus t/m 

22 augustus 2021) is en dat de kinderen de 

hele dag vermaakt gaan worden. Het is voor 

alle kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. Per 

dag is er een andere leeftijdsgroep aan de 

beurt. Houd de mail dus goed in de gaten. Er 

zullen ook flyers uitgedeeld worden in de les 

en uiteraard zijn vriendjes/vriendinnetjes 

weer van harte welkom om mee te doen.  

 

Met vriendelijke groet 

bestuur Sport Balans Culemborg 

 

 

Voor vragen kunt u mailen met het bestuur 

van Sport Balans Culemborg 

secretaris@sportbalansculemborg.nl 
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