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Beste leden,
Hierbij ter info een tweetal artikelen gekopieerd uit KNLTB Centre Court
Nieuwsbrief.
Als bestuur van Tennisvereniging Buitenpost volgen we het advies van de KNLTB
zowel in de maatregelen tegen het Coranavirus als bij de inning van de contributie.
We zijn dit jaar door omstandigheden laat met de afschrijvingen / facturen maar
deze kunt u nu binnenkort verwachten.
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden: Op 7 én 14 maart, zijn veel vrijwilligers
heel ver gekomen in het jaarlijkse schoonmaken van de kantine en het speelklaar
maken van de banen! Beide dagen troffen we geweldig mooi weer en lekkere koffie
waardoor de stemming, de werklust én het resultaat zo mogelijk nog beter werd.
Met als slot gezellig genieten van lekkere broodjes en heerlijke soep! Beide keren
helemaal verzorgt door Mary en Theo van Asperen. Complimenten, zeker voor
herhaling vatbaar
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Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd.
Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het
virus tegen te gaan. Wat betekent dit voor tennis en padel in Nederland? Lees hier de
laatste update.
Nederland heeft iedereen nodig in de
aanpak tegen het coronavirus.
Daarom mogen er t/m 28 april geen
georganiseerde sportactiviteiten
plaatsvinden, ook niet in kleine
groepen. We realiseren ons dat
tennis bij uitstek een sport is die je
op veilige afstand van elkaar kan
uitoefenen, maar trekken één lijn
met alle sporten en volgen de
maatregelen van de regering t.a.v.
sluiting van sportclubs, dus ook tennisparken blijven gesloten en tennis en padelactiviteiten
mogen er niet plaatsvinden om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De
gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze
tijden.
NB. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en
het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden
zodra de situatie het toe laat.
Voor alle vragen over vrij tennissen, trainingen, baanonderhoud, contributies en financiële
tegemoetkomingen, kijk hier bij de veelgestelde vragen.
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Competities
De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig
uitgesteld naar begin mei.Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen
over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21
april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat
nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende
maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen
vanuit het RIVM en NOC*NSF.Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét
hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de
competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de
gezondheid van onze leden voorop.
We zijn alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties aan het bekijken. We
denken dan na over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot ...? Welke toernooien en
evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de
VJC starten in weekend van 9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een
deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de
Najaarscompetitie.
Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen,
spelers en onze organisatie. Daarom nemen we ook even de tijd om hier een beslissing over
te nemen. In deze tijd moeten we geen overhaaste beslissingen nemen. Kijk hier voor de
meestgestelde vragen over uitstel VJC.
Hoe om te gaan met de contributie tijdens de coronacrisis?
01 april 2020
Op dit moment wordt iedereen door de maatregelen rond de coronacrisis getroffen:
verenigingen, leden en leraren. Voor iedereen geldt dat deze situatie nieuw is en daardoor
roept dat veel vragen op bij verenigingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de contributie in
deze periode? De KNLTB adviseert verenigingen juist nu een oproep tot solidariteit te doen
om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en zo samen uit deze crisis te komen.
Het zijn op dit moment verwarrende tijden voor
zowel verenigingen als leden. Juist daarom is het
belangrijk om samen de problemen op te
lossen. Een vereniging is van en voor de leden: we
moeten het samen doen. Het is goed om als
bestuur in deze tijden een oproep tot solidariteit
te doen, want zeker nu is het belangrijk dat leden
achter hun club gaan staan. Dit komt de
continuïteit van de vereniging ook alleen maar ten goede, want vaste lasten zoals huur en
baanonderhoud lopen ondanks de crisis gewoon door.
Iedereen is gebaat bij duidelijkheid op dit moment. Daarom is het belangrijk om in deze
periode te blijven communiceren met leden over een onderwerp als contributie. Wat
adviseren we verenigingen nu te doen en wat zijn de regels omtrent contributie innen?
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Innen contributie
De KNLTB adviseert verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die
gedekt worden met de contributie, zoals de huur en onderhoud van het tennispark, blijven
namelijk doorlopen. In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker
sprake van hogere kosten en minder inkomsten. De KNLTB adviseert daarom ook om op dit
moment lopende afspraken te respecteren en leden te vragen om solidair te zijn en de
contributie te betalen, om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Op een later
moment kan je inventariseren hoe je elkaar verder kan helpen.
Storneren contributie
Leden mogen in principe de contributie niet storneren, want iemand is contributie
verschuldigd wanneer hij/zij lid is van de vereniging. Contributie kan normaal gesproken
alleen gestorneerd worden wanneer het lidmaatschap tijdig is opgezegd en per ongeluk
toch lidmaatschapsgeld afgeschreven is. Voor de meeste verenigingen geldt dat een
opzegging uiterlijk 1 december ontvangen moet zijn. Is er niet opgezegd dan geldt er dus
weer een lidmaatschap voor het hele jaar waarvoor contributie is verschuldigd.
De KNLTB adviseert verenigingen om leden die storneren (en mogelijk alle leden) te
informeren dat deze situatie vraagt om solidariteit en dat er op allerlei niveaus gekeken
wordt hoe de financiële gevolgen rondom het coronavirus opgevangen kunnen worden.
Indien een bepaald lid liquiditeitsproblemen heeft kan uiteraard ook een speciale regeling
getroffen worden. Op die manier geef je als vereniging ook aan dat ze ook solidariteit terug
kunnen verwachten.
Deels terugbetalen contributie
In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan
er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor
de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf.
Daarmee zou een vereniging niet verplicht zijn om de contributie (deels) terug te betalen.
Maar zo zwart wit is de situatie niet, waarbij nu ook nog niet bekend is hoe rechters straks
zullen kijken naar Corona bij dit soort vraagstukken. Om in gesprek te blijven met de leden
adviseert de KNLTB een beslissing over het deels terugbetalen van de contributie in een
volgende ALV (wanneer deze weer bijeen kan komen) te laten nemen. De vereniging is
mogelijk niet gebaat bij minder contributie-inkomsten en een dergelijk besluit zou dan in
het belang zijn van de individuele leden. Ook daarom is het essentieel om niet nu al
dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen.
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tot slot hierbij een aantal
foto’s van Theo
genomen op 7 en 14
maart.
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ondertussen bloeien de
bloembollen langs het
freulepad al vrolijk!

