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corona november 2020

28 november 2020 hervatting spelmiddagen
Vanaf woensdag 18 november jl. zijn de Coronaregels weer
iets versoepelt. Het is onder andere weer mogelijk om met 4
personen samen te spelen. Via de NJBB en ook de
gemeente hebben we informatie ontvangen over het
huidige protocol. De NJBB gaat er vanuit dat er wel
gespeeld kan worden. Zij geeft daarbij duidelijke
handvatten.
Het bij elkaar kunnen komen en het boulen heeft voor leden een
belangrijke sociale functie. Dit is tijdens een gesprek van Henk
met de wethouder Didi Dorrestijn ook aan de orde geweest. Zij
verzocht ons om nog eens te kijken naar de mogelijkheden om
toch in aangepaste vorm te kunnen sporten.
Het bestuur onderschrijft dit belang en besluit om zaterdag 28
november 2020 weer te starten. Dit echter onder strenge
voorwaarden van 13 oktober jl. en die verder gaan dan de
eerder gehanteerde regels van 22 mei 2020.
Deze voorwaarden zijn als
volgt:
• De bekende coronaregels:
thuis blijven bij verkoudheid of
andere symptomen, 1,5 m
afstand, handen wassen (gel
bij de vereniging)
• De kantine is gesloten. Er is
geen gezamenlijk pauze.
Leden kunnen zelf water,
koffie of frisdrank meenemen.
Het is uitdrukkelijk
verboden om alcoholische
dranken mee te nemen naar
de vereniging.
• Er wordt alleen doublet of
tete-á-tete gespeeld. Als door
het totaal aantal aanwezige
leden een team van 3
personen ontstaat, wordt dit
een tete-á-tete waarbij de
spelers onderling kunnen
wisselen.
• Drie wedstrijden per middag.
Als je van te voren weet dat je
geen drie partijen kan spelen,
kom dan niet.

• De teams worden door het
bestuur elke spelmiddag
handmatig ingedeeld en er
wordt een baan toegewezen.
Bij een doublet-partij kunnen
de spelers binnen de
aangewezen groep bij de
tweede en derde partij
wisselen van medespeler en
tegenstander. Er worden geen
uitslagen genoteerd.
• Het is de bedoeling dat zoveel
mogelijk andere contacten,
buiten je eigen team (jouw
bubbel), wordt vermeden. Dus
niet even vragen of iemand uit
een andere bubbel bij jou kan
meten. Blijf zoveel mogelijk
binnen jouw baan.
• Spreek af wie binnen jouw
team de ringen plaatst en wie
de stand bijhoudt op het
telbord. Ieder team speelt met
een eigen but.
• Publiek is niet toegestaan.
• Het bestuur kan als het
noodzakelijk is te allen tijde
de maatregelen aanpassen.

• Vanzelfsprekend is het
geplande husseltoernooi op
28 november afgelast.

Waar betaal ik contributie
voor?
Dat zou je je wel eens kunnen
afvragen in deze moeilijke
Coronatijd. We hebben nu al
twee perioden ons spelletje niet
kunnen spelen. Het was helaas
niet mogelijk om op een
verantwoorde manier, binnen
de door de overheid gestelde
regels, de club open te houden.
Ja, denk je dan “waar betaal ik
nu contributie voor?”. Nou dat
is niet zo moeilijk. Je betaalt
contributie om dat je lid bent
van een vereniging en niet van
een commerciële
sportaanbieder zoals een
sportschool of fitnesscentrum.
Onze vereniging heeft twee
bronnen van inkomsten, nl. de
contributie en de opbrengst uit
de kantine. Helaas zijn de
inkomsten uit de kantine dit jaar
voor een groot deel
weggevallen. De contributie
hebben we gelukkig wel
kunnen innen.
De huidige situatie is
overmacht. Als bestuur kunnen
we niets veranderen aan
maatregelen die overheid ons
oplegt. Maar belangrijker nog,
we hebben zorg voor de
gezondheid van onze leden en
dienen ongewenste situaties
die de gezondheid kunnen
schaden te vermijden.
Ook hebben we de zorg voor
de financiële gezondheid van
de vereniging en daarom is een
gedeeltelijke teruggaaf van
contributie niet gewenst.
Sterker nog, formeel hebben
leden geen recht op teruggave
of compensatie, tenzij de
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statuten anders bepalen. In de
statuten van onze vereniging
wordt terugbetaling niet
genoemd. Gelukkig dat, voor
zover wij weten, de inkomsten
van onze leden nog steeds op
pijl zijn.
Toch willen we als bestuur een
geste doen, nl. de contributie
voor 2021 éénmalig met €5,te verlagen.

corona november 2020

Wij hopen daarmee een signaal
af te geven aan onze
leden dat wij als bestuur zeker
oog hebben voor de vervelende
situatie maar in het belang van
onze vereniging voor het jaar
2020 geen deel van de
contributie terug kunnen geven.
Wij hopen dat jullie dit als lid en
vriend van onze vereniging dit
ondersteunen.

Extra Ledenvergadering
Op zaterdag 28 november 2020
bij aanvang (13.00 uur) wil het
bestuur een extra
ledenvergadering bijeen
roepen. Het bestuur stelt voor
om Jon Leijh als bestuurslid. Bij
meerderheid van stemmen
wordt Jon formeel benoemd.
Hiermee voldoet het bestuur
aan de statuten en reglementen
van onze vereniging.
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