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Overleden 
 

Op 20 december is Hans van Lierop , één van de maandagochtendleden, overleden. Dit na een jaar slopende 

ziekte. Dat kon echter niet verhinderen, dat hij zich aanmeldde voor onze badmintonaktiviteit in De 

Vendelier. Hans maakte volledig deel uit van het sportieve en sociale gebeuren totdat het een aantal weken 

echt niet meer ging. Het bestuur heeft de familie sterkte gewenst. 

 

 

Contributie 2021-2022 

 
In de nieuwsbrief september / oktober is uiteengezet dat de contributie voor het hele seizoen 2021-2022 

gecorrigeerd zou worden : 

 
 

Waarbij : 

Restitutie over 2020 is gespecificeerd als “CORONAKORTING 2020-2”, 

Restitutie over 2021 is gespecificeerd als “CORONAKORTING 2021-1”, 

Niet gefaktureerde zaalhuur is gespecificeerd als “CORONAKORTING 2021-2”. 

 

Deze kortingen vloeiden voort uit de wijsheid van het moment, waarop de vereniging de contributie voor het 

nieuwe seizoen ging innen. 

Inmiddels zitten we weer in een lockdown. De sporthallen zijn weer op slot en dat zal ook weer financiële 

consequenties hebben. Sowieso voor de zaalhuur en mogelijk ook weer voor de contributie. Mocht dat zo 

zijn, dan zal dat gevolgen hebben  voor de contributie 2022-2023. Dit punt is nog in studie bij het bestuur, 

maar zal uiteraard toegelicht worden tijdens de volgende ALV. 
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Begeleiding jeugd 
 
Tot de begeleiders van de jeugd op vrijdagavond mag tegenwoordig ook Timme van Beurden zichzelf 
rekenen. Dat is mooi. Nu nog graag de Sporthal weer open en de rackets weer uit het vet. Daar zitten we 
massaal op te wachten. 
 
Voor als we weer mogen; Timme, veel succes. Goed initiatief !! 
 

 

Mutaties ledenbestand 

  
  
 

 

HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN 

EN HUN FAMILIES EEN FIJNE 

JAARWISSELING EN EEN GEZOND 

EN SPORTIEF 2022, HOPELIJK 

ZONDER CORONA. 
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