Berichtgeving over de contributie n.a.v. de Corona maatregelen
Besluitvorming contributie
Ondanks het feit dat we nauwelijks vragen hebben ontvangen over de contributie willen we al onze
leden, aspirant leden en ouders van leden graag informeren over onze besluitvorming t.a.v. dit
onderwerp. In lijn met het advies van de KNGU en ons contributiereglement (overmacht art. 3.4)
hebben we n.a.v. de Covid-19 situatie en de daartoe genomen maatregelen door onze overheid
besloten om de contributie niet stop te zetten, niet te restitueren en daar waar eventueel nog niet
betaald is alsnog te innen.
Onderbouwing besluit
Graag willen we iedereen via dit bericht tevens nader informeren over hoe en waarom we tot dit
besluit zijn gekomen. Zoals jullie wellicht al hebben gemerkt is onze leiding momenteel hard aan het
werk om een zo goed mogelijk alternatief te bieden voor de reguliere lessen, die nu geen doorgang
kunnen vinden. Hiermee zullen zij doorgaan, het aanbod zal nog verder worden ontwikkeld en
uitgebreid, totdat we de lessen weer op normale wijze kunnen hervatten. Ook hebben we besloten,
indien de situatie het dan toelaat, om in de zomerperiode inhaallessen te faciliteren en verzorgen.
Onze leiding werkt in deze periode dus gewoon door en wij zullen hen uiteraard ook gedurende deze
periode doorbetalen/ compenseren voor hun arbeid en inzet.
Uitzondering m.b.t. het wedstrijdgeld
Aangezien door deze situatie het wedstrijdseizoen abrupt is gestopt en de KNGU heeft aangegeven
hierin een restitutiebeleid te hanteren, zullen wij dit ook volgen. Dit betekent dat alle turners en
turnsters uit de wedstrijd- en selectiegroepen het bedrag aan wedstrijdgeld naar rato (voor de
geplande, maar nog niet geturnde wedstrijden) teruggestort zullen krijgen.
Contributie nieuwe seizoen 2020 – 2021
Vanaf maandag 17 augustus 2020 gaat het nieuwe seizoen in. Uiteraard hopen wij dat de situatie dan
weer enigszins is genormaliseerd en dat de lessen als vanouds kunnen worden hervat. De contributie
zal dan per 1 september normaal worden geïnd. Vanwege de huidige situatie willen we al onze leden
graag nog extra tegemoetkomen en hebben wij nu reeds het besluit genomen om op dat moment
geen verhoging (ook niet de inflatiecorrectie van 2,6%) op het contributietarief toe te passen.
Communicatie en contact
Graag willen we iedereen vragen vanaf nu onze website in de gaten te houden voor toekomstige
mededelingen en eventuele wijzigingen in ons beleid. Voor vragen kunt u ons het beste mailen op
het algemene mailadres: info@sportclubhlc.nl.
We hopen iedereen hiermee niet alleen voldoende te hebben geïnformeerd, maar uiteraard hopen
we ook op ieders begrip en steun om deze moeilijke tijd goed (lees: in goede gezondheid) te
overbruggen. Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!
Met sportieve groeten,
Het bestuur van Sportclub HLC

