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Hoe gaat het met je?

door Redactie

Dat zou ik je graag persoonlijk willen vragen, genietend van de zon, een kopje cappuccino en een spannende
jeugdwedstrijd op het ALO-veld. Of samen borrelend na alweer een overwinning van ons vlaggenschip, dat op weg
was naar twee klinkende kampioenschappen. Helaas moet ik daarvoor nog even geduld betrachten.

Ik hoop vooral dat je gezond bent en dat dat ook geldt voor je dierbaren. In deze zware tijden worden we allemaal
geraakt. Hoe lastig is het niet om thuis te werken en tegelijkertijd je kinderen les te geven. Of ineens geen
eindexamen te hoeven doen, maar ook geen leuke examenreis meer in het vooruitzicht te hebben. Of plotseling niet
meer naar je werk te hoeven komen en in onzekerheid te leven over je werkzame toekomst en bijbehorende
financiën. Of te werken in de zorg en super lange dagen te maken in stressvolle omstandigheden.

Iedereen zit natuurlijk met veel vragen. Een van de vragen die voor onze jeugdleden heel belangrijk is: ‘Gaat het
ALO-kamp door?’. Heel eerlijk gezegd, we weten het nog niet. De voorbereidingen voor het kamp zijn al in
oktober 2019 begonnen, dus daar zal het niet aan liggen. We zullen er alles aan doen om het kamp door te laten
gaan, mits dit verantwoord is voor ieders gezondheid en is toegestaan door de regering. Of dit gaat lukken? We
zullen het moeten afwachten.

Een enkeling heeft de vraag gesteld of de contributie over deze periode zal worden geretourneerd. Het korte
antwoord daarop is: ‘Nee’. Penningmeester Owen heeft daarover een uitgebreide uitleg geschreven.

Heb je algemene vragen over korfbal en deze competitie, dan kun je daarover op de site van het KNKV antwoorden
vinden.
En natuurlijk kun je met overige vragen altijd terecht bij het bestuur; stuur ons gerust een mailtje.

Het is belangrijk dat we ons houden aan de social distancing die ons is opgedragen door de overheid, als
verpleegkundige kan ik daarover meepraten. Daarom sluit ik graag af met de woorden van premier Rutte:
“Hou vol en wees lief voor elkaar!”

Namens het bestuur,
Astrid Bouman
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Van de redactie

door Redactie

Het blijft natuurlijk een rare tijd en dat duurt voorlopig nog wel even langer dan we misschien in eerste instantie
dachten. En het is zeer begrijpelijk dat dat bij veel mensen allerlei (korfbal)vragen doet rijzen, zoals: Gaat het kamp
nog wel door?, Trekken we dit als ALO financieel allemaal wel?, Hoe gaat het KNKV om met de lopende
competitie? maar persoonlijk veel belangrijker: Hoe komen we (met ons gezin) een beetje leuk maar vooral zonder
kleerscheuren deze ophokperiode door? En de belangrijkste kort en simpel: Hoe gaat het met je? Natuurlijk kunnen
die niet allemaal zo een, twee, drie beantwoord worden, maar het bestuur, de penningmeester en de TC/het KNKV
doen hun best:

Het bestuur vraagt: Hoe gaat het met je?
Een uiteenzetting van de penningmeester over contributie in tijden van COVID-19
De voorbereidingen voor het ALO-kamp 2020 zijn nog steeds in volle gang
Laatste Coronavirus-nieuws KNKV

Iedereen in ieder geval heel veel sterkte gewenst de komende tijd, een dikke virtuele hug en wellicht tot ergens in
juni in levende lijve,

Pim
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Contributie in tijden van Corona

door Redactie

Een van onze leden stelde me de vraag of de contributie wordt opgeschort in de maanden dat er niet gekorfbald kan
worden. Begrijpelijke vraag als je hebt geconstateerd dat bij andere hobby’s of sportactiviteiten contributie wordt
opgeschort. Van een commerciële instelling als de sportschool begrijp ik dit goed; bij sportscholen kan je na het
eerste jaar het abonnement maandelijks opzeggen. Als je dan de abonnementsgelden blijft incasseren loopt zo’n
onderneming het grote risico dat klanten massaal hun abonnementen opzeggen en dan blijven de gevolgen nog veel
langer na-ijlen.

Voor een vereniging ligt dit anders. Onze belangrijkste inkomsten betreffen de contributie van onze leden en de
kantineomzet. Omdat de tweede helft veld niet gekorfbald wordt, verwachten we 45% minder kantineomzet dit jaar
dan begroot.

De vaste kosten, zoals het betalen van belastingen, verzekeringen en energie, lopen gewoon door. Een van de
grootste kostenposten in een seizoen betreft de zaalhuur, die is al voor 95% betaald. En van de gemeente moeten
we ook de kosten voor de zaalhuur van de laatste weken van maart betalen, evenals de veldhuur voor de komende
maanden dat het veld dicht is. Dan zijn er nog de bondskosten. Het is mogelijk dat de bond in april nog met een
uitspraak komt dat er minder kosten in rekening gebracht worden, maar dat betwijfel ik. Ook de bond heeft
tenslotte te maken met doorlopende kosten.

Het uitgangspunt van ALO is om de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.

De korfbalbond zegt het volgende over dit onderwerp:

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het
lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de
contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken.
Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals dat bij een overeenkomst
het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden
blijven deze verschuldigd.

Je kunt als vereniging in overleg gaan met leden over het stoppen met contributie-inning, uit coulance omdat er nu
geen activiteiten zijn. Maar dat besluit zal door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen moeten worden en
die kan nu ook niet bij elkaar komen. De vereniging kan dus alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de
contributie voor dit jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, niet te innen, waarbij zij wel moet bedenken dat de
kosten gewoon doorgaan. De ALV dient daarbij de belangen van de vereniging in het oog te houden en strikt
genomen is een contributieverlaging niet in het belang van de vereniging, maar in het belang van de leden
persoonlijk.

Juridisch kunnen we dus eigenlijk niet anders dan de contributie blijven innen.

Als er persoonlijke omstandigheden zijn, waarbij leden door de crisis hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, kunnen
individuele afspraken worden gemaakt met mij.

Owen van der Schilde
Penningmeester Alo

                                       5 / 8



Jaargang 83 nr. 30
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

 (5)

_______________________________________________

                                       6 / 8



Jaargang 83 nr. 30
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

ALO KAMP 2020 (zon, bos en spelen)

door lakem006

Deze week geen nieuwe aanmeldingen. Dat wil niet zeggen dat we vol zitten. Integendeel. We kunnen nog wel wat
deelnemers gebruiken. Zoals de titel al zegt bieden we zon (onder voorbehoud), bos en spelen. Heel veel soorten
spelen. Samen buiten spelen, kaarten, voetballen, en al wat je zelf kunt bedenken. Verder zorgt de kampcommissie
natuurlijk ook voor de meest fantastische spelen en spellen. Levend kwartet, sportdag, knutselen, en nog veel meer.
Misschien dit jaar de scare voor de alleroudsten. Het belooft een fantastisch kamp te worden. En vergeet vooral
niet dat fantastische corvee. Wie wil dat nu niet? Sta je nog niet op de lijst?

Geef je dus op als je nog niet op de lijst staat. Let op: 1x opgeven is voldoende. Na bevestiging in het scherm kun je
enige tijd later kijken in de lijst of je erbij staat. KLIK HIER om te zien wie zich al hebben aangemeld en of je zelf
al op de lijst staat.

KLIK HIER OM JE OP TE GEVEN.
Dit jaar is het kamp van zaterdag 18-7-2020 t/m vrijdag 24-7-2020.
KLIK HIER om te zien hoe het er in Appelscha uit ziet.

Heb je nog vragen? Of twijfel je of je aanmelding goed is gegaan, mail dan gerust naar kampcie@alo.nu.

Geef je snel op!!!!!! Tot kamps.

De Promissie
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 April

4 apr  Rob Verhagen (75)

7 apr  Simon Adema (37), Eva Fuit (10)

8 apr  Koen Oexman (25)

9 apr  Marjolein Gaillard (64)

13 apr  Carmen Kortekaas (11)

14 apr  Mark van Beelen (27)

15 apr  Marian Henstra (71)
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