
   

                                                                                                                                        Ilpendam, 4 april 2020 
Beste leden, 
 
Zoals iedereen weet, heeft het kabinet de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
verlengd: sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. De 
KNLTB Voorjaarscompetitie is voorlopig uitgesteld tot begin mei, ook het vrij tennissen, toernooien en 
tennislessen zijn niet toegestaan. Het is natuurlijk ontzettend jammer, maar een verstandig besluit van de 
overheid en de KNLTB, waar wij ons volledig bij aansluiten.  

In eerste instantie gaat het natuurlijk om ieders gezondheid. Lieve leden, volg het advies van de overheid: 
blijf zoveel mogelijk thuis en blijf gezond.  
 
In tweede instantie is het belangrijk om de club financieel op de been te houden. De afgelopen weken 
hebben we van enkele leden de vraag gekregen of het wel passend was om de contributie voor 2020 te 
incasseren. Een begrijpelijke vraag.  
 
Onze vereniging heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en we hebben financiële verplichtingen, die 
gedekt worden door de contributie. Naast de doorlopende kosten is ook sprake van minder inkomsten, 
omdat er geen toernooien zijn en de voorjaarscompetitie is uitgesteld. Gelukkig zijn we een financieel 
gezonde vereniging, dat willen we zo houden. De financiële gevolgen van de corona maatregelen kunnen 
we nu nog niet inschatten. Dit is afhankelijk van het moment waarop we weer open gaan en het verdere 
verloop van het seizoen.  

Als bestuur hebben we nu het volgende besluit genomen (in lijn met het KNLTB advies aan de 
verenigingen):  

1. We nemen nu nog geen besluit over een mogelijke korting op- of terugbetaling van de contributie. In 
het najaar (na de najaarscompetitie) bekijken we onze financiën en stellen we het voorlopig resultaat 
2020 en de begroting voor 2021 op.  

2. Mocht het zo zijn dat we in verhouding tot vorige jaren een meevallend financieel resultaat behalen, 
dus als het resultaat het toelaat, dan verrekenen we dit met de contributiegelden voor 2021. Als de 
omstandigheden hebben geleid tot lagere kosten en meevallende inkomsten dan zijn onze leden de 
eerste met wie we dit willen delen.  

3. We zullen dit jaar extra kritisch zijn op kosten en terughoudend zijn met nieuwe investeringen. 

Gelukkig hebben de meeste leden hun contributie intussen voldaan. We vragen de leden die dit nog niet 
hebben gedaan om solidariteit, en dus om de contributie te betalen, zoals afgesproken bij aangaan van het 
lidmaatschap. Ter info: de contributie wordt dit jaar voor het eerst geïnd door ClubCollect. Hiervoor hebben 
alle leden op 24 maart een betaalverzoek per e-mail ontvangen, op het emailadres dat bekend is bij onze 
ledenadministratie. De betalingstermijn is uiterlijk 7 april. Heb je de e-mail van Clubcollect niet ontvangen? 
Neem dan aub even contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvilpendam.nl 

Voor ons als bestuur is dit een volledig nieuwe situatie die geen vergelijk kent. Graag jullie begrip en 
vertrouwen. Op 21 april is het volgende moment waarop de overheid en aansluitend de KNLTB nieuwe 
richtlijnen gaan geven. Laten we hopen later dit seizoen nog veel te kunnen tennissen met een gezellige 
nazit.  

De KNLTB geeft op haar website veel informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. 

 
Blijf gezond en hopelijk tot snel! 
 
Names het bestuur, 
Dick Zeegers, voorzitter 

https://knltb.nl/overig/veelgestelde-vragen-corona-virus/

