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Hierbij een belangrijk bericht over de contributie van het 1e kwartaal 2021: 
 

Beste HT-leden en ouders/verzorgers 
 

  

Het is inmiddels alweer één jaar geleden dat het coronavirus Nederland bereikte. Een 
onzekere tijd brak aan met veel inperkingen van onze vrijheden. Ook nu weten we nog niet 
hoe het verder verloopt en of en wanneer we weer terug kunnen naar het oude ‘normaal’. 
 
Sinds half december mogen jullie niet meer in de zaal sporten. Bij iedere persconferentie 
hopen we -tegen beter weten in- dat de zalen weer gebruikt mogen worden. Helaas mag het 
niet en door de stijgingen verwachten we ook in maart nog geen versoepelingen voor de 
turnsport. 
 
Voor het 1e kwartaal hebben we nog geen contributie geïnd. Dit hebben we nog niet gedaan 
omdat we wilden afwachten of we misschien toch nog één of twee maanden konden turnen 
waardoor we de contributie daarop konden afstemmen. Dit blijkt niet zo te zijn en daarom 
heeft het bestuur het volgende besluit genomen voor de contributie over het 1e kwartaal 
2021:   
 

De te betalen contributie over het 1e kwartaal 2021 zal voor ieder lid € 15,- zijn. 
 
Ondanks dat de KNGU adviseert de contributie vooralsnog gewoon te innen, wijken wij 
hiervan af. Wij vinden het niet eerlijk naar jullie als leden toe om het volledige bedrag aan 
contributie te incasseren. Jullie hebben het afgelopen kwartaal niet / zeer beperkt kunnen 
sporten. Met  de contributie van € 15,- per lid kunnen we toch een deel van de vaste 
jaarkosten voldoen, zoals bijv. de bondscontributie (vergoeding die we per lid aan de KNGU 
moeten betalen), energiekosten, bijscholingen en verzekeringen. De contributie wordt in 
maart geïnd. 
 
Vanaf het moment dat de trainingen weer hervat mogen worden, gelden de normale 
contributiebedragen weer.  
  
Blijf gezond en positief! En we duimen heel hard dat we corona onder controle gaan krijgen 
en weer lekker mogen sporten. 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
Bestuur turnvereniging HT'35 
  

   
 


