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     N I E U W S B R I E F 
 

 
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief waarbij wij voor twee punten onder uw aandacht willen brengen. 
 
1. Algemene Ledenvergadering 
Als bestuur zijn wij statutair verplicht om de leden éénmaal per jaar uit te nodigen voor een Algemene 
Ledenvergadering. U zult begrijpen dat dat gelet op de achterliggende maar ook in de komende periode fysiek 
onmogelijk zal zijn. Om toch aan onze verplichting te kunnen gaan voldoen willen wij dan ook een digitale 
Algemene Ledenvergadering gaan organiseren op donderdag 10 december 2020. Los van de verplichting die 
bestaat vinden wij het als bestuur ook van belang u in te lichten over de gang van zaken binnen onze vereniging. 
Met deze digitale invulling is het helaas wel zo dat een aantal van onze leden, welke niet in het bezit zijn van een 
computer, dan niet kunnen deelnemen. Als bestuur hebben we ook de gekeken naar de bezetting van Algemene 
Ledenvergaderingen in de afgelopen jaren. Die kende een gemiddelde opkomst van zo’n 40 leden. Om een 
digitale bijeenkomst mogelijk te maken hebben we besloten ZOOM aan te schaffen. De aangeschafte versie kent 
een maximum van 100 deelnemers. Hoewel we meer leden hebben lijkt ons dit meer dan voldoende aangezien 
er ook veel partners lid zijn.  
Voor de ledenvergadering zult u binnenkort worden uitgenodigd.  
 
2. Contributie 2021 
De onder punt 1 genoemde Algemene Ledenvergadering ligt nog in het verschiet echter de factuur voor de 
contributie over 2021 willen en moeten we aan u versturen. Als bestuur hebben we besloten de contributienota 
over 2021 aan te passen.  
 
Over 2020 berekende wij u een bedrag van totaal € 147,50.  Vanwege het feit dat gedurende 2020 door de 
Corona-maatregelen, welke door de overheid aan sportverenigingen werden opgelegd, onze verenigingen ook 
noodgedwongen de deuren moest sluiten. 
De jaarlijkse contributie bestaat uit een tweetal onderdelen te weten: 

• de KNSA-afdracht.  
De afdracht welke wij als vereniging per lid dienen af te dagen aan de KNSA is door de KNSA niet 
aangepast. Wij zullen dit dan ook handhaven op het bedrag van € 42,50 per lid per jaar. 

• de verenigingscontributie. 
Normaliter is de jaarlijkse verenigingscontributie € 105,=. In 2020 hebben wij zo’n 24 weken (16 maart tot 
03 september) niet kunnen schieten. Dit was inclusief 6 weken vakantiesluiting, dus effectief hadden we 
18 weken de deuren gesloten. Omgeslagen is dit ongeveer 1/3 deel van het gehele jaar.  
Dit 1/3 deel willen wij dan graag aan u als lid compenseren. Dat betekent dat we dan uitkomen op 2/3 
deel van het jaarbedrag van € 105,= zijnde € 70,=. 

De totale nota zal dan € 42,50 + € 70,= = € 112,50 bedragen over 2021.  
 
Voor een contributieverhoging hadden wij de leden om hun mening gevraagd, in dit bijzondere geval waren en 
zijn wij van mening dit met zonder u te raadplegen kunnen doorvoeren. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zich 
kunt in deze éénmalige verlaging. We willen u wel verzoeken deze nota nog voor eind van het jaar aan ons te 
voldoen aangezien wij kort na het begin van het nieuwe jaar de nota van de KNSA ontvangen welke we dienen te 
betalen. Wij hopen met u uiteraard dat we in 2021 weer normaal kunnen gaan draaien. 
 
Voor nu blijf gezond en we hopen u of op de vereniging en anders tijdens de digitale ALV te mogen 
verwelkomen. 
 
Het bestuur. 


