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Nieuwsbrief BC Goirle   januari / februari 2021 
 
Verkorte versie : Coronatijd = komkommertijd 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Vooruitlopend op de uitnodiging van de secretaris kan nu al worden gemeld : 

 

 Dat de ALV gaat plaatsvinden op 31 maart 2021 ; 19;30uur 

 Dat vanwege de heersende Coronaregels die weer on-line wordt georganiseerd 

 Dat de link om deel te nemen via de uitnodiging wordt gecommuniceerd 

 

 

Compensatie contributie 2020-2021 
 

De compensatie heeft – zoals in vorige nieuwsbrief aangekondigd – inmiddels plaatsgevonden. 

 

Uiteindelijk is voor alle leden berekend hoeveel procent van de normale speeltijd er niet gespeeld is. 
Dat percentage X de volle jaarcontributie = de compensatie. 
 

Concreet betekent e.e.a. in grote lijnen : 

 De openstaande tweede termijn van € 30 is kwijtgescholden.  

 De 100%-betalers krijgen het verschil met de eerste termijn terugbetaald per bank. 
Verder : (voor zover van toepassing) :  

 een aanvullende restitutie over het eerste halfjaar (boven op de kwijtschelding) per bank 

 en een restitutie over het tweede halfjaar per bank.   
 
Voor leden, die slechts een deel van het jaar lid zijn geweest waren per individueel geval specifieke regels 
van toepassing. 
 
Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering zal hierop verder worden ingegaan.  
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Badminton Nederland 

In de voorschotnota die jaarlijks in maart aan de verenigingen gestuurd 

wordt, zal mogelijk rekening worden gehouden met een te verdelen 

subsidie van € 115.000.  Dit bedrag en de te volgen procedure moet nog 

worden goedgekeurd, maar het lijkt erop, dat de verenigingsbijdrage 

en/of de teambijdragen voor deelname aan de competitie in aanmerking 

gaan komen voor een korting.  

Voor Badmintonclub Goirle zal het effect minimaal zijn; we hebben nog maar drie jeugdteams samen 

met BC Bavel dus de eventuele korting komt ons maar voor de helft toe.  

 

Grote Club Aktie 

De opbrengst van € 461.40 is uitgekeerd een de vereniging. Mooi resultaat met dank aan de jeugdleden voor 

hun inzet bij de lotenverkoop. 

 
Mutaties ledenbestand  
 
Geen mutaties 
 

 

 Wanneer kunnen we weer…….? 

 
 

 

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