1:
Beste leden van Tafeltennisvereniging Budilia
Allereerst de beste wensen voor een goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2021
Het afgelopen jaar heeft het Corona-virus de leden de nodige beperkingen opgelegd en dat
geldt nog steeds.
-

-

De voorjaarscompetitie is niet afgespeeld;
Van maart t/m juni geen trainingen;
Met minder tafels en een goede ventilatie bestond er gelukkig de mogelijkheid om
de hele zomer te tafeltennissen, met dank aan de Borgh. Velen hebben hiervan
gebruik gemaakt, maar een grote groep is toch geheel of gedeeltelijk afgehaakt,
zolang het virus nog ronddoolde;
De parasporters kregen vanuit hun organisatie geen toestemming om te
tafeltennissen;
De na-jaarsompetitie werd eind september na drie wedstrijden terecht gestaakt en
de verwachting is dat er geen herstart komt. Misschien een latere start van de
voorjaarscompetitie 2021;

Een stuk gezelligheid was weg, zeker na het sluiten van de foyer (bar) en het cancelen van
alle activiteiten, waaronder de jaarvergadering, de jaarlijkse toernooien en de geplande
jeugdstages in de kerstvakantie.

Dan komt al snel weer de vraag: “Wat doen we met de contributie in
2021”.
We hebben de leden in 2020 een korting gegeven van 25%, integraal op het gehele
contributiebedrag dus ook op de competitierechten.
Het bestuur heeft, gelet op het bovenstaande, besloten om het kortingspercentage in 2021
te verhogen naar 50%, wederom integraal. Een halvering van de contributie terwijl de
afdrachten aan de NTTB, zeker voor wat betreft de basiscontributie van ongeveer € 20,- per
lid, waarschijnlijk gewoon betaald zullen moeten worden.
Toch hebben we als bestuur gemeend al in een vroeg stadium een gebaar naar de leden te
moeten maken om hen in ieder geval financieel zoveel mogelijk te compenseren voor
weggevallen activiteiten en gezelligheid.
We staan er financieel zeer gezond voor en dat is precies de reden waarom we dit besluit, in
de huidige onzekere tijden, nu toch al genomen hebben.

2:
Meevaller
In 2020 hebben we als sportvereniging, via de gemeente, een beroep kunnen doen op het
“Corona-subsidiefonds (TVS)” van de overheid voor de categorie sport en op die manier
krijgen we gedurende één kwartaal een vergoeding van 56% van onze zaalhuur
(kwartaalhuur 100% minus de gemeentelijke subsidie hiervoor van 44%). Het gaat toch om
een bedrag van bijna € 1.400,-. De kans is aanwezig dat we in 2021 ook iets dergelijks
tegemoet kunnen zien, maar dat zal afgangen van de duur van de volledige sluiting van de
Borgh en we niet kunnen tafeltennissen.

Namens het bestuur,
Pierre Looijmans (penningmeester)

