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Beste leden van de Leleaart,
Het is nu anderhalve maand geleden dat wij bij de Leleaart de deuren moesten
sluiten vanwege het Corona virus.
We merken dat onze leden, trainers, trainsters en vrijwilligers het lastig vinden.
Zo zijn er veel vragen zoals:
1. Wanneer kunnen we weer sporten?
2. Krijg ik mijn contributie (gedeeltelijk) terug
3. Waarom krijgen sommigen leden challenges en anderen niet?
Natuurlijk hadden we gehoopt dat we dit seizoen de trainingen nog konden
hervatten, maar zoals het er nu naar uitziet is dit niet meer haalbaar. We hebben
een binnensport en daarnaast is bij acro en bij alle trainingen zelfs sprake van een
contactsport. Met een kleine mogelijkheid dat we in juni of juli nog zouden mogen
sporten, is het seizoen eigenlijk afgelopen.
Wat betreft de contributie en overige belangrijke vragen, willen we graag het
volgende zeggen:
-

De Leleaart wil aan het einde van het seizoen geen verlies draaien. Voor de
continuïteit van de vereniging is dit noodzakelijk.

-

De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De
betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een
vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie
verschuldigd. De contributie blijft verschuldigd, zelfs als de club haar
doelstellingen niet heeft kunnen waarmaken.

-

De Leleaart heeft de intentie het geld dat aan het eind van het seizoen
overblijft (positief resultaat) doordat we bijvoorbeeld een aantal maanden
geen huur hoeven te betalen, naar rato terugstorten.

-

Het terugstorten van een deel van de contributie moet goedgekeurd worden
door de Algemene Ledenvergadering.

-

Alle extra betalingen die gedaan zijn buiten de contributie om, waar geen
kosten of prestatie tegenover hebben gestaan, wordt 1:1 terug gestort.
Hierbij alt te denken aan wedstrijdgelden.

-

Sommige groepen krijgen van hun trainers en trainsters challenges of andere
opdrachten. Wij waarderen erg dat sommige trainers en trainster dit hebben
opgepakt. Alleen leiding onder contract bij Sportservice wordt momenteel
doorbetaald, alle overige vrijwilligers krijgen door de gevolgen van de
coronavirus niet meer betaald. Zij hebben hierdoor ook geen verplichtingen
jegens de vereniging. Daarnaast is het voor ons als bestuur heel lastig om
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leiding die wel betaald wordt, te sturen en controleren op andere activiteiten.
Vergeet niet dat wij momenteel geen bestuurslid hebben voor interne zaken
die dit normaliter coördineert.
-

Volgende week zullen we met cijfers laten zien of en zo ja hoeveel we kunnen
terugstorten en welk deel onzeker is. Bijvoorbeeld is het nog twijfelachtig of we
van de NOW-regeling gebruik kunnen maken of dat de loonkosten volledig
voor de vereniging komen.

-

We weten nu nog niet hoe we de Algemene Ledenvergadering moeten
organiseren, gezien het verbod op bijeenkomsten zoals door de overheid
bepaald. Daar komen we binnenkort ook op terug.

Met de beperkte capaciteiten die wij in het bestuur hebben en de onduidelijkheden
die er momenteel nog steeds zijn, is dit voorlopig hetgeen de Leleaart u als lid of als
ouders van onze leden kan mededelen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd en dat u op nadere orders vanuit ons als bestuur wacht. Wij doen ons
uiterste best de situatie voor eenieder zo goed mogelijk op te lossen, met als
belangrijkste uitgangspunt de continuïteit van de vereniging bewaken.
We kunnen heel erg uw hulp gebruiken in deze situatie en voor het volgend jaar. Zo
zitten we volgend jaar zonder penningmeester en hebben we geen coördinator
voor interne zaken. Ziet u een mogelijkheid ons te helpen, zou u mij dan kunnen
mailen (voorzitter@leleaart.nl)?
Blijf gezond!
Met vriendelijke groeten,
Namens de Leleaart
Hermen Bos
Voorzitter
22 april 2020
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