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Informatiebrief betreffende 
de inning van contributie 
ten tijde van de Cornacrisis. 
 

Bladel 17 april 2020, 

Beste leden,  

De afgelopen periode is er veel gebeurd in ons land. Door de Coronamaatregelen is het normale 

leven tot stilstand gekomen. Scholen, horeca en sportaccommodaties zijn gesloten en we bevinden 

ons op dit moment in een 1,5 meter afstand samenleving. Deze maatregelen hebben ook effect op 

ons als vereniging en op het beoefenen van onze sport.  

Uitdaging  

De laatste weken hebben wij als verenigingen te horen gekregen dat de competitie vroegtijdig is 

stilgelegd en dat er niet meer getraind mag worden. 

Als vereniging zijn er nog verschillende kostenposten die betaald moeten worden en er zijn 

inkomsten die komen te vervallen door de huidige maatregelen. 

- De gemeente Bladel heeft besloten dat de zaalhuur in de periode dat er niet getraind wordt, 

komt te vervallen. 

- De verenigingen krijgen geen korting op de bondskosten.  

- Trainers van BC Bladel ontvangen de resterende vergoeding (berekend over de gegeven 

trainingen).  

- Externe scheidsen van BC Bladel ontvangen de resterende vergoeding (berekend over de 

gefloten wedstrijden).  

- Er mogen geen grote evenementen tot 1 juni georganiseerd worden. Evenementen zoals de 

Koningsmarkt en de rommelmarkt zullen dit jaar niet door gaan. Dit heeft een grote invloed 

op de clubkas van de vereniging.  Deze evenementen zijn grote inkomstenbronnen voor de 

club. Deze lopen we dit jaar helaas mis. 

Hoe nu verder? 

In overleg met het bestuur van BC Bladel is het volgende besloten. De afgelopen week is er een 

overzicht gemaakt van de nog te maken kosten en de nog te innen contributie. Als vereniging streven 

wij ernaar om de kosten als club gezamenlijk te dragen.  

De periode dat er niet getraind kan worden, wordt verrekend in de tweede termijn van de 

contributie. Leden krijgen hierop dus een korting. Met het nog te innen bedrag, wordt de zaalhuur 

van januari t/m maart, de bondskosten, de trainersvergoedingen en de externe scheidsrechters 

betaald. 
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Contributie tweede termijn 

Op maandag 20 april worden de volgende contributiebedragen geïnd: 

1. Competitie spelende leden: 

U22/senioren:  €63,00 

U16 t/m U20:  €47,50 

U14:   €42,50 

U12:   €35,00 

U8/U10:  €31,00 

2. Recreanten: 

U22/senioren: €33,75 

U8/U10/U12:   €16,00 

 

We hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan 

horen wij het graag. (voorzitterbcbladel@gmail.com) 

Met sportieve groet, 

Bestuur Basketbalclub Bladel. 
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