
 
 

 

 

 

Ruurlo, maart 2020 

Bericht van de voorzitter 2 

Beste mensen, 

Op 28 maart zouden we onze algemene ledenvergadering houden. Helaas gooide het Corona virus  roet in 
het eten. Via dit bericht wil ik de besturen informeren over een aantal ontwikkelingen zodat u allemaal wel 
op de hoogte bent. 
Het NOC*NSF gaat er vooralsnog vanuit dat bonden hun jaarvergaderingen in de tweede helft van juni 
kunnen houden maar u begrijpt dat hierbij de wens de vader van de gedachte is.  
Op de website van de NIOBB staan de (dagelijkse) berichten van het NOC*NSF over de Corona crisis die 
voor de wereld van de sport van belang zijn. Leest u die berichten a.u.b. ook al is niet alle informatie 
relevant voor onze verenigingen.  
 
Contributie en Noodfonds 
Het NOC*NSF heeft de aangesloten bonden geadviseerd de contributies gewoon te innen. Het bestuur 
volgt dat advies. Ook de NIOBB heeft financiële verplichtingen, bijvoorbeeld bij het BondCenter, die 
nagekomen moeten worden.  
Mocht een vereniging de contributie echt niet kunnen voldoen, neem dan contact op met de 
penningmeester. Op de ALV die we zo snel mogelijk na deze crisis zullen uitschrijven is er meer 
duidelijkheid over de financiële positie van de verenigingen en de NIOBB en kunnen we afspraken maken 
over een eventuele aanpassing van de contributieheffing in 2020.  
Ondertussen heeft het NOC*NSF een noodfonds ingesteld. Bonden en verengingen die in de financiële 
problemen zijn gekomen door de maatregelen van de regering kunnen een beroep op dit fonds gaan doen. 
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een bijdrage te krijgen en over de hoogte van de 
bedragen, is nu nog geen duidelijkheid.  
Ook is het NOC*NSF met gemeenten in gesprek over de mogelijkheid om de huur van 
sportaccommodaties tijdelijk niet te innen. Er zijn al gemeenten die deze beslissing hebben genomen. 
Mogelijk gaat de landelijke overheid de gemeentes daarvoor extra geld toekennen maar ook dat is nog niet 
duidelijk. 
 
Nederland Sport 
Op de ALV zou de manager van Nederland Sport een toelichting geven op activiteiten van deze stichting. 
Er wordt hard gewerkt om de aangesloten bonden op een aantal punten te gaan ondersteunen. Zodra er 
meer concrete plannen zijn, bericht ik u daarover. De afspraak om op de ALV een toelichting te geven blijft 
staan.  
 
Heeft u vragen neem dan a.u.b. contact op. Ik wens iedereen veel sterkte toe en houd contact met elkaar. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Jan Lenselink 

 
 

 


