
Bericht van de voorzitter nummer 7 
 
Geachte besturen, 
 
In verband met de meivakantie en 4 en 5 mei stokt de nieuwsvoorziening over corona en de 
sport. Toch vraag ik uw aandacht voor de volgende twee onderwerpen. 
 

Financiële bijdrage van het rijk 
 
De regering heeft 110 miljoen euro vrij gemaakt voor de sportverenigingen. Het geld is 
bedoeld om de infrastructuur van de sport in stand te houden. Lees: We zorgen ervoor dat 
de verenigingen en de accommodaties niet failliet gaan. 
Deel van de gelden is bedoeld voor de gemeenten zodat de verenigingen geen huur hoeven 
te betalen. 
Een ander deel is voor verenigingen met een eigen accommodatie. Het is nu nog niet 
duidelijk hoe het geld verdeeld wordt. U krijgt daarover bericht zodra daar meer over bekend 
is. 
 

ALV 
 
Er is meer duidelijkheid over het wel of niet houden van een ALV. Juridisch is het toch vrij 
ingewikkeld. Er zijn nu twee alternatieven die rechtsgeldig zijn: 
- Organiseer een “digitale” ALV. Er wordt dan met elkaar via beeldschermen 
gecommuniceerd. Het organiseren van zo ’n digitale vergadering is vrij lastig en kost veel 
tijd. Vooralsnog ziet het bestuur dat niet zitten. 
- Je mag een ALV maximaal 4 maanden uitstellen. In onze statuten staat dat de NIOBB voor 
30 juni een ALV moet houden. Bovenstaande betekent dat we tot eind oktober een ALV 
kunnen uitschrijven. Het bestuur kiest voor die optie en we gaan een datum in oktober (17 
oktober is nu vastgelegd) reserveren. Natuurlijk is er een gerede kans dat we ook in oktober 
nog niet fysiek kunnen vergaderen. Mocht dat het geval zijn dan zullen we toch de optie van 
een digitale vergadering onderzoeken. 
Het bestuur heeft er wel behoefte aan om van de verenigingen te horen of er voldoende 
draagvlak is voor de ingediende jaarrekening 2019, het jaarplan en de begroting 2020 en het 
jaarverslag 2019. 
 
Het bestuur heeft geen vragen over bovengenoemde stukken ontvangen. 
We realiseren ons dat het jaarplan en de begroting nu volstrekt theoretische stukken zijn 
maar formeel moeten we ze wel vastgesteld worden. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur 
Jan Lenselink voorzitter 
0573 452827 


