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Corona - Betreffende De Haspel 

Op maandagavond, 25 mei heeft een online-vergadering met Crissi Kuipers (Gemeente Goirle) en wethouder 

Poos plaatsgevonden mbt tot de binnensporten. 

Zover we hebben kunnen nagaan waren van de uitgenodigde verenigingen (EGS, GV SOS, BC Goirle, ESJV 

Goirle, GHV, SV Red Star, VC Goirle, GSBW g-voetbal, MHC zaalhockey) alleen SOS, HGV en BC Goirle 

vertegenwoordigd. 

In theorie is in de zaal beginnen eerder mogelijk dan 1 september. Dat is afhankelijk van de richtlijnen, die 

iedere afzonderlijke sportbond maakt met VWS. De clubs kunnen daar naar eigen inzicht op reageren, maar 

voor BC Goirle betekent dit nog steeds 1 september vanwege de zomerstop.  

De gemeente wil wel weten, wanneer de diverse clubs weer gaan starten, maar dat moet middels de 

aanvraag zaalhuur al duidelijk zijn. Wij zullen daar niet van gaan afwijken. 

Contactpersoon richting gemeente is niet noodzakelijk. Wel is en corona-protocol gewenst. Specifiek is 

gesteld, dat ouders van jeugdleden op afstand buiten de hal blijven. Protocol nader uit te werken. 

Te denken valt aan desinfectiemateriaal voor indelers en leenrackets, kleedkamers, thuis douchen, afstand 

bij de wisseling van te partijen….. 

 

Wat betreft zaalhuur; volgens de info, die wij tot dusver hebben ontvangen zou de zaalhuur alleen maar 

opgeschort worden; niet kwijtgescholden. Op basis van die info zijn alle fakturen mbt eerste halfjaar 

inmiddels betaald. 

Volgens de heer Poos is er toch een compensatieregeling uit Den Haag te verwachten. Op dit moment is daar 

qua hoogte van het bedrag resp. wat BC Goirle hiervan zou kunnen opstrijken geen zinnig woord over te 

zeggen. Landelijk zou hier € 90 miljoen voor worden vrijgemaakt. 

Mogelijk volgt er nog een dergelijke vergadering, afhankelijk van de ontwikkelingen/richtlijnen. 

 

Na de laatste persconferentie van het kabinet van 24 juni is er weer meer ruimte ontstaan voor de zaalsport. 

Het bestuur moet zich nog over een protocol buigen. Nadere mededelingen volgen op dit punt. 
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Corona - Betreffende De Vendelier 
  

Aan het bestuur van S.A.R.S (Stichting Accommodatie Red Star) is gevraagd of de zaalhuur tijdens de niet 

gespeelde Coronatijd doorbetaald moet worden. Daar is nog steeds geen antwoord op ontvangen. Er ging 

een gerucht, dat De Vendelier mogelijk eerder dan 1 september weer open zou gaan. Het laatste nieuws is 

inderdaad, dat, na de laatste persconferentie van het kabinet De Vendelier vanaf 1 juli weer toegankelijk is. 

In de praktijk betekent dat maandag 6 juli, maar met welk protocol is nu nog nog niet bekend.  

Uiteraard worden de maandagspelers op de hoogte gehouden. 

 

 

Contributie 2020-2021 
De vraag ligt voor de hand of de niet gespeelde dagen gevolgen gaan hebben voor de contributie. Afhankelijk 

van de huidige onzekerheden overweegt het bestuur inderdaad om een korting toe te passen op de 

contributie 2020-2021. Niets is dus zeker op dit moment. Wordt vervolgd. 

 

Start seizoen 2020-2021 
 

Op basis van voorlopige informatie – onder voorbehoud dus - zouden we weer kunnen beginnen op: 

6 juli - maandagrecreanten 

2 september - woensdagrecreanten 

4 september – jeugd 

 

 

Mutaties ledenbestand  
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Sjors Sportief (bron : brief van Cultuur- & Sportstimulering Nederland) 

Normaal gesproken zou er rond deze tijd weer een Sjors Sportief/Creatief boekje in Goirle in de maak zijn om 

deze na de zomervakantie weer op de basisscholen te verspreiden. De afgelopen schooljaren is het project 

Sjors Sportief & Sjors Creatief met veel succes uitgevoerd in de gemeente Goirle. Hieronder kort de 

resultaten :                                                                                              

Schooljaar 2014 – 2015: 801 aanmeldingen 

Schooljaar 2015 – 2016: 960 aanmeldingen 

Schooljaar 2016 – 2017: 1090 aanmeldingen 

Schooljaar 2017 – 2018: 1101 aanmeldingen 

Schooljaar 2018 – 2019: 1240 aanmeldingen 

Schooljaar 2019 – 2020: 1314 aanmeldingen 

 

Sjors was een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd en werd alsmaar populairder. Gemiddeld gezien 

werd 12% per schooljaar ook nog eens lid van een (sport)vereniging/cultuurorganisatie. Dit komt neer op 

ruim 100 nieuwe jeugdleden per schooljaar. 

 

Bezuinigingen gemeente Goirle 

De gemeente Goirle was een van de eerste gemeentes die Sjors in 2014 ‘adopteerde’. Wij zijn de gemeente 

(toenmalig wethouder Sjaak Sperber) hier nog steeds erg dankbaar voor. Mede hierdoor draait het Sjors-

programma nu al in meer dan 100 gemeentes. Daar zijn wij heel trots op. Geheel onverwacht kwam ons een 

paar maanden geleden ter ore dat de gemeente Goirle helaas had besloten om Sjors Sportief/Creatief te 

beëindigen. Er was geen budget meer. Om alle basisschoolkinderen elk jaar van een mooi boekje te kunnen 

voorzien is natuurlijk budget nodig. Wij betreuren maar respecteren dit besluit uiteraard. Soms moeten er 

lastige beslissingen worden genomen. 

 

(Bron : Brabants Dagblad van zaterdag 27 juni) : de Gemeente Goirle gaat een buurtcoach aanstellen, die 

zich met sportstimulering zal gaan bezighouden. 

 

 

Website 

 
Recent hebben we een update gedaan op de volgende punten : 

 

Samenstelling bestuur 

Indeelrichtlijnen (2 indelers) 

Coördinatie recreanten woensdag :Tim Lemmens vervangen door Arnold van Zundert 

Aanhangsel Huishoudelijk Reglement : schema van aftreden bestuursleden 

Aanhangsel Huishoudelijk Reglement : samenstelling kascommissie 
Aanhangsel Huishoudelijk Reglement : contributie Badminton Nederland 

Speeltijdenoverzicht 

Verwijzingen naar Bar The Wiz zijn verwijderd 

 

Agenda wordt nog in ere hersteld 
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Vloer De Haspel 
De nieuwe vloer in De Haspel zou, inclusief de belijning inmiddels klaar moeten zijn.. 

 

 

Midweekcompetitie 

Degenen, die volgend seizoen mee willen doen aan de midweek- competitie kunnen dat kenbaar maken aan 

Marcel Tuerlings  (info@delta-tech.nl) 

 

Agenda 
 

We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen i.v.m. Corona 

 

6 juli  Eerste speeldag  maandagrecreanten 

10 augustus GEEN recreanten maandag  

2 september Eerste speeldag woensdagrecreanten (onder voorbehoud) 

4 september Eerste speeldag jeugd (onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail naar j.vaneijck@home.nl 
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