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Verkorte versie : Coronatijd = komkommertijd
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Compensatie contributie 2020-2021
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld, dat de penningmeester op 12 oktober verzocht heeft om een eerste
termijn over te maken van de contributie 2020-2021. Dit betekende :
 voor de woensdagrecreanten € 100
 voor de maandagrecreanten
€ 50
 voor de jeugdleden
€ 50
Daarmee was gedekt :
 4/10 van de jaarcontributie voor september-december 2020
 de bondscontributie voor zover van toepassing (€ 14.55 zover nu bekend)
 een kleine vooruitbetaling januari-juli 2021
Alle leden hebben aan dit verzoek voldaan. Voor deze methodiek is gekozen om ruimte te creëren voor
compensatie ten gevolge van Corona.
Inmiddels zijn de correcties voor de zaalhuur bekend. Maar achteraf gaat de vereniging een compensatie
toepassen, die de korting op de zaalhuur (voor zowel De Haspel als De Vendelier) ver overstijgt.
De financiële situatie van B.C. Goirle laat dat toe.
Uiteindelijk is voor alle leden berekend hoeveel procent van de normale speeltijd er niet gespeeld is.
Dat percentage X de volle jaarcontributie = de compensatie.
Van de leden, die er voor gekozen hebben om de volledige contributie te betalen is aanvankelijk
aangenomen, dat zij van compensatie af wilden zien. Daar komt het bestuur nu op terug.
Hoe gaan we de compensatie verrekenen (LET OP: dit is alleen van toepassing op leden, die het hele jaar lid
zijn geweest) :
 De openstaande tweede termijn wordt kwijtgescholden.
 De 100%-betalers krijgen het verschil met de eerste termijn terugbetaald per bank.
Verder Komt er (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.
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Voor leden, die slechts een deel van het jaar lid zijn gelden per individueel geval specifieke regels.
Alle leden gaan in de week na Kerstmis een mail ontvangen m.b.t. hun persoonlijke compensatie, ongeacht
of daar wel of niet een compensatie of bankmutatie uit voortvloeit.
De terugstorting van de compensatie via de bank (nogmaals voor zover van toepassing) gaat ook
plaatsvinden in de week na Kerstmis. Daarmee zijn alle consequenties van Corona in de jaarrekening van
2020 meegenomen en kunnen we 2021 “zuiver” beginnen.
Hopelijk blijft de Coronaschade in het nieuwe jaar beperkt, maar helaas is daar nog geen zinnig woord over
te zeggen. Om die reden is er dus ook geen enkele garantie dat, indien nodig, we dezelfde procedure voor
2021 kunnen aanhouden.
Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering zal hierop verder worden ingegaan.

Grote Club Aktie
De trekking heeft plaatsgevonden op 10 december. Mogelijk hebben we een gelukkige winnaar in ons
midden?
De opbrengst mag er weer wezen : € 461.40 (vorig jaar € 441.10)
Uiteraard alle jeugdleden bedankt voor hun inzet bij de lotenverkoop.

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

HET BESTUUR BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS,
DIE ZICH GEDURENDE HET AFGELOPEN JAAR
HEBBEN INGEZET VOOR DE GOEDE GANG VAN
ZAKEN BINNEN DE CLUB.
ALLE MAANDAG-EN WOENSDAGRECREANTEN EN
DE JEUGDLEDEN EN HUN NAASTEN WENST HET
BESTUUR FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND
EN HOPELIJK CORONAVRIJ 2021.

VOOR DE ZEKERHEID :

VANWEGE HET VUURWERKVERBOD STEKEN WE HIER MAAR EEN PAAR PIJLEN AF
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