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Bericht vanuit het bestuur 
In de afgelopen week zijn er via verschillende kanalen onjuiste berichten verstuurd. 
Niet direct aan onze leden, maar mogelijk dat jullie ze wel te lezen krijgen en daar 
vragen bij of over hebben. Wellicht dat ook onze eigen berichtgeving hier ook niet 
helemaal duidelijk in is geweest.  De berichten vertellen dat onze voorzitter (Wim) en 
contactpersoon volleybal (Ante) per direct uit het bestuur zouden zijn gestapt, 
waarna de beoogde fusieplannen op de tocht zijn komen te staan en zelfs zijn 
gestopt en hervat kunnen worden met andere contactpersonen. 
 
Deze berichten zijn niet correct, in deze nieuwsbrief 
kunnen jullie het goede verhaal vinden. 
 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur  
 
 

Stand van zaken Fusie 
Vanuit een meerderheid van de competitie 
spelende leden is buiten het bestuur om 
contact gezocht met een andere (fusie-
)vereniging om als team bij elkaar te 
blijven. Aangezien deze optie geen 
oplossing biedt voor de gehele vereniging 
en vooral voor het andere team een 
probleem achterlaat, heeft het bestuur 
contact gezocht met dit team. Uit deze 
gesprekken is helaas niet naar voren 
gekomen dat er vertrouwen was de fusie 
verder voort te zetten. Wel is er door ons 

de toezegging gedaan e.e.a. zo goed mogelijk tot een einde te brengen en elke 
speler/lid zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe situatie. Hiervoor heeft het 
bestuur ondertussen contact gezocht met de volleybalbond en gezamenlijk wordt er 
gewerkt aan een goede oplossing voor deze spelers/leden. Ook is er ondertussen 
goed contact met de recreantengroep welke ook initieel met de fusie mee zou gaan. 
In de loop van de week zal dit verder worden uitgewerkt en met betrokken worden 
gecommuniceerd.  
 
Hiermee is de fusie echt van de baan en het beëindigen van de tak 
competitievolleybal binnen onze vereniging ook, helaas, tot een einde gekomen maar 
gelukkig – en dat is altijd het doel van het bestuur geweest – met een oplossing voor 
ieder (volleyballend of niet volleyballend) lid. 
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Nieuws over het bestuur 
Zowel de voorzitter als de contactpersoon Volleybal hebben te kennen gegeven dat 
voor hen met deze ontwikkeling hun taken bij onze vereniging tot een einde zullen 
komen.  Maar dat zij aan zullen blijven totdat alle taken en verantwoordelijkheden zijn 
beschreven en  overgedragen. Zij hebben zich een aantal jaar geleden 

gecommitteerd om de vereniging in rustig vaarwater te 
brengen en een aantal zaken op orde te brengen welke in 
de voorgaande jaren zijn blijven liggen. In het vorig 
schrijven worden hier de voorbeelden van genoemd. Dit 
commitment blijven zij gewoon trouw en zullen niet eerder 
opstappen eer dat voor elkaar is. Zij zijn beide gekozen 
leden en maken hun termijn waar nodig gewoon vol. 

 
 

Mededeling betreft de contributie  
Door de Corona-situatie hebben we een tijdje geleden besloten om alle activiteiten 
stil te leggen. Met deze tijdelijke stop heeft het bestuur ook bekeken of we de 
contributie tijdelijk stil gelegd kan worden. Om dit even goed uit te zoeken is de 
vorige incasso (1e kwartaal 2020) nog niet uitgevoerd. We moesten eerst goed 
bekijken wat dit financieel met de vereniging doet, wat doet de zaalhuur, welke 
kosten lopen door en welke niet. Kortom kunnen we op gezonde 
wijze een dergelijk besluit nemen? Het antwoord van dit 
onderzoek is ja, dat kunnen we gelukkig wel. We gaan nu, rond 
de 14e, het 1e kwartaal alsnog incasseren (dit is inclusief de 
Bootcampers vanaf lidmaatschap tot evt. opzegging). Voor het 
tweede kwartaal wachten we de ontwikkelingen af. Voor het 
tweede kwartaal verwachten we dat er één of meer maanden uit 
zullen vallen. Zodra hier meer overbekend is zullen we hier 
opnieuw over communiceren. 
 
 

Blijf bewegen uitdaging #Dio4Corona 
Het is erg mooi en fijn om te zien dat op facebook allerlei 
mooie filmpjes worden gepost waarin onze leden lekker 
thuis actief zijn. Wij willen jullie allemaal uitdagen dit 
voorbeeld te volgen en jullie eigen sportieve acties te 
posten. We willen kijken of we hier iets moois mee 
kunnen doen. We willen in ieder geval €100 overmaken 
aan een goed doel (die een relatie heeft tot Coronazorg 
in de breedste zin van het woord). De post waarin wij 
zijn getagd (#dio4corona) met de meeste likes mag dit 

doel bepalen. Als jullie dit bedrag willen aanvullen, als jullie suggesties hebben voor 
zo’n doel of andere ideeën om dit groter te maken laat het ons dan alsjeblieft weten. 
Samen staan we sterker in de Beemte!! 


