
 Assen 26 maart 2020  

 Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68  

De Corona crisis houdt ons allemaal nog in de greep.  

Van sporten in zowel verenigingsverband als in groepsverband is nu even geen sprake.  

Het bestuur van onze vereniging krijgt dan veel vragen m.b.t. het betalen van contributie in 
deze periode.  

Dat is begrijpelijk. Wel contributie betalen en geen gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheid te kunnen trainen dan wel wedstrijden te kunnen zwemmen voelt wat 
tegenstrijdig.  

Gelukkig hebben we als vereniging niet erg veel vaste kosten zoals bijvoorbeeld een kantine 
of onderhoud van terreinen. Ook de huur is i.v.m. de Corona crisis door De Bonte Wever 
opgeschort.  

Het bestuur heeft de financiële gevolgen geïnventariseerd en komt met de volgende 
oplossing: 

We gaan de leden tegemoet komen met het incasseren van contributie.  

De contributie t/m april is geïncasseerd. Ook voor de vereniging kwam alles plotseling en 
hebben we daarom dan ook besloten geen betaalde contributie tot en met april te retourneren.  

We doen een dringend verzoek op onze leden om geen geïncasseerde contributie te storneren. 
Dat zou namelijk flinke financiële gevolgen hebben voor de vereniging. 

Er wordt geen contributie incasso gedaan voor de maanden mei en juni. 

We gaan weer contributie incasseren vanaf 1 september as.  Dat betekend dat er 2 maanden 
geen contributie betaald hoeft te worden.  Dat zou april en mei compenseren. We weten niet 
hoelang het nog duurt voordat we weer kunnen trainen. We gaan er een beetje vanuit dat het 
nog wel een tijdje duurt, hopelijk vanaf juni maar dat we sowieso per 1 september weer met 
frisse moed kunnen trainen en wedstrijden kunnen zwemmen.  

Maar dat neemt niet weg dat, zodra alles weer vrijgegeven wordt, de KNZB aangeeft het 
zwemmen te kunnen hervatten, De Bonte Wever weer is geopend, we de trainingen natuurlijk 
per direct weer hervatten.  

Zodra het zover is, zal dat kenbaar worden gemaakt via de website.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur  

Anne-Marie Lubbers, secretaris 



 


