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Informatiebrief BC Bladel. 

Contributie & lopende zaken. 
 

Beste leden, ouder/verzorgers,  

In de afgelopen informatiebrief van 1 maart jongstleden heeft het bestuur van BC Bladel een aantal 

lopende zaken met u gedeeld. Tevens werd er aangeven dat wij als bestuur nog geen duidelijkheid 

konden geven over de afschrijving van de contributie. Dit had te maken met het feit dat wij geen 

duidelijkheid kregen vanuit de NBB m.b.t. de kosten die voor onze club in rekening worden gebracht 

gedurende het seizoen 20/21.  

Ondertussen kunnen wij u mededelen dat de NBB helderheid heeft verschaft over de kosten die wij 

als club zullen maken gedurende dit seizoen. Met deze informatie heeft onze penningmeester de 

overzichten compleet weten te krijgen en kunnen wij ook onze leden duidelijkheid verschaffen m.b.t. 

de contributie.  

Contributie: 
Voor het seizoen 20/21 is de eerste termijn afgeschreven rond oktober 2020 de tweede termijn is tot 

op heden bevroren en nog niet afgeschreven. Wij kunnen u hierbij dan ook mededelen dat de 

tweede termijn zal komen te vervallen en dat er geen kosten meer in rekening worden gebracht door 

BC Bladel voor het seizoen 20/21. Voor het aankomende seizoen 21/22 zal de eerste termijn weer 

rond oktober worden afgeschreven. Zoals vanzelfsprekend zullen alle financiële stukken tijdens de 

ALV in september inzichtelijk zijn. Deze stukken zullen voor die tijd worden gecontroleerd door de 

kascommissie. 

Inkomstenderving: 
Als bestuur hebben wij zelf het besluit genomen om leden gedurende het seizoen 19/20 25% korting 

te geven op de contributie en gedurende seizoen 20/21 50% korting te geven op de contributie. 

Hierdoor lopen wij gecalculeerd inkomsten mis. Dit kunnen wij doen, omdat ook een aantal kosten 

niet volledig zijn doorberekend, denk hierbij aan o.a. verminderde bondskosten en verminderde 

zaalhuur. Expliciet willen wij hierbij onze dank uitspreken naar alle trainers die unaniem afstand 

hebben gedaan van hun trainersvergoeding voor het seizoen 20/21. Dit terwijl veel teams toch 

training van hen ontvangen in de vorm van buitentrainingen. Helaas loopt BC Bladel naast de 

contributie nog meer inkomsten mis. Zo zijn er meerdere sponsoren gestopt, omdat de betreffende 

bedrijven andere keuzes moesten maken omwille van de Covid-19 situatie of vanwege het feit dat 

het bedrijf is gestopt met zijn activiteiten. Tevens hebben wij al twee jaar geen extra inkomsten 

kunnen generen vanuit de koningsmarkt, zomermarkt, flessenactie of andere initiatieven. Al met al 

zijn wij als bestuur dan ook constant bezig om de zaken in balans te houden. Wij willen recht doen 

aan onze leden door de contributie in evenwicht te laten zijn met de trainingen en activiteiten. 

Gelijktijdig willen wij ervoor zorgen dat we als club gezond blijven zowel nu, maar ook in de 

toekomst. 

 

https://bcbladel.nl/informatie-update-bc-bladel-seizoen-20-21/
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Vrijwillige bijdrage:  
Vorig seizoen hebben een aantal leden aangegeven toch de volledige contributie te 

willen betalen om daarmee BC Bladel te willen steunen. Dit vinden wij natuurlijk 

geweldig aangezien dit ons in staat stelt verder te investeren in de vereniging. Denk 

hierbij aan activiteiten, materialen, clinics etc. Middels de onderstaande QR-code 

kunt u vrijblijvend een eenmalige bijdrage leveren aan BC Bladel.  

Mocht bovenstaande QR-code niet werken, dan kunt u ook een betaling doen via onderstaande link. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=DxDeWES8TMedxFtdlqeVeA 

Sponsoren gezocht: 
Zoals reeds benoemd, hebben een aantal van onze sponsoren zich moeten terugtrekken, ondanks 

dat wij dit erg jammer vinden, hebben wij hier alle begrip voor, zeker gezien de huidige situatie. Bent 

u of kent u iemand die BC Bladel zou willen sponsoren, neem dan gerust contact op met onze 

sponsorcommissie. Wij hebben namelijk verschillende sponsordeals variërend van Club van 100 lid 

tot team/shirt sponsor.   

U kunt contact opnemen met onze sponsorcommissie via sponsoren@bcbladel.nl 

Vacatures: 
BC Bladel is een prachtige vereniging om lid van te zijn en bij betrokken te zijn. We bestaan uit 

enthousiaste sporters van jong tot oud en proberen allemaal ons steentje bij te dragen. Helaas 

merken wij binnen het bestuur dat we handjes tekortkomen voor de taken die er liggen. Lijkt het jou 

interessant om ons mee te ondersteunen of ben je benieuwd wat een bepaalde taak inhoudt, stuur 

dan een e-mail naar voorzitter@bcbladel.nl  

Ook als je weinig of geen kennis hebt van basketbal, ben je zeer welkom om ons te ondersteunen.  

We zijn actief opzoek naar mensen die het leuk lijkt om één van de onderstaande functies te 

vervullen.  

• Hoofd Pr 

• Hoofd Jeugdcommissie 

• Trainer 

• Coach 

Met sportieve groet, 

Bestuur BC Bladel  
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