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Beste leden, 
 
Deze nieuwsbrief moeten wij helaas beginnen met verdrietig nieuws. Op 26 april jl is geheel onverwacht 
Elly Schotanus overleden. Elly is altijd betrokken geweest bij TCNH en na de overgang naar onze 
vereniging een bekend gezicht geworden bij Sporting West/Bonarius.com. Samen met haar man Coert is 
zij altijd een trouwe supporter geweest op de zondagmiddag en heeft zij de gezelligheid binnen TCNH 
voortgezet binnen onze vereniging. Wij wensen Coert, familieleden en vrienden heel veel sterkte toe met 
dit zware verlies. 
Klik hier voor de rouwkaart 
 
Het korfballen komt weer heel voorzichtig op gang. Iedereen kan gelukkig weer trainen. Alle jeugd tot en 
met 18 jaar kunnen ook weer een “normale” training krijgen omdat zij binnen 1,5 meter van elkaar mogen 
sporten. We zijn er natuurlijk nog lang niet voordat het weer ouderwets korfballen is. De versoepelingen 
van de maatregelen volgen elkaar snel op en als een ieder zich aan de maatregelen houdt dat kunnen er 
nog meer versoepelingen worden doorgevoerd. 
Door de laatste wijzigingen per 1 juni jl heeft ons protocol een update ondergaan en is terug te lezen 
op onze site.  
  
Normaliter stoppen onze activiteiten zo rond deze tijd en gaat iedereen genieten van een korfbal loze 
zomer met veel vakantie. Helaas zullen veel mensen genoodzaakt zijn om de vakantie niet elders door te 
brengen. Dit heeft geleid tot de vraag of de vereniging mogelijkheden heeft om ook gedurende de 
zomermaanden nog trainingen te verzorgen cq faciliteren. Wij hebben besloten om die mogelijkheid te 
bieden echter is het van groot belang dat een ieder zich aan het corona protocol houdt. Tot nu toe heeft 
het bestuur de rol van corona coördinator voor haar rekening genomen. Vanaf 1 juli zal die rol ook door 
andere mensen worden ingevuld. Over de invulling van de trainingen ontvangen jullie nog informatie.  
  
Volgens het spoorboekje van de overheid ziet het er naar uit dat het clubhuis vanaf 1 juli weer open mag. 



 

Onder welke condities dit is, is nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen wij besluiten of het clubhuis 
gedurende de zomermaanden ook open kan zijn. Dit houden jullie dan ook nog van ons tegoed. 
  
Zaterdag/zondagcompetitie 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gecommuniceerd dat wij voor de zaalcompetitie hebben besloten om 
onze senioren competitiewedstrijden niet meer op zondag maar op zaterdag te laten plaatsvinden. Ten 
aanzien van de veldcompetitie zouden wij nog een nader onderzoek doen en hierover een besluit nemen. 
Inmiddels hebben wij oa overleg gevoerd met de kantinecommissie en technische commissie. Naar 
aanleiding hiervan hebben wij besloten om ook gedurende de veldcompetitie met alle seniorenploegen uit 
te komen op de zaterdag. Richting KNKV zullen wij het verzoek indienen om alle senioren op dezelfde dag 
thuis en uit te laten spelen. Dit om de binding met de vereniging optimaal te houden. Omdat wij beschikken 
over 2 velden is het realistisch om dit te bewerkstelligen waarbij de wedstrijden rond 18.00 uur eindigen. 
De overstap naar zaterdag heeft uiteraard gevolgen voor spelers, supporters maar ook voor de 
barbezetting. Vanuit de kantinecommissie zullen onze vaste trouwe medewerkers worden benaderd. 
  
Het seizoen is natuurlijk abrupt geëindigd en tot nu toe is er geen ruimte om niet-digitale activiteiten te 
organiseren. 
Dit betekent dat het ondertekenen van het sponsorcontract verschoven wordt naar het nieuwe seizoen. 
  
Het afscheid nemen van onze hoofdcoach Richard vindt in een beperkte kring plaats. Wij hadden dit graag 
anders gezien. 
Het voorstellen van de nieuwe hoofdcoach Aad kan nu ook nog niet plaatsvinden maar hier komen nog 
genoeg mogelijkheden voor. 
Ik wil Richard, namens de hele vereniging, danken voor de wijze waarop hij de afgelopen 3 seizoenen met 
de selectie, en met name het 1e  team, heeft samengewerkt. 
We hadden je een prachtig afscheid gegund met nogmaals een kampioenschap in de 3e klasse. Alhoewel 
er formeel geen kampioenschap is, voelt het voor ons wel zo.  
Heel veel succes bij Rapid! 
  
Vanaf deze plek willen wij iedereen, ondanks de bizarre omstandigheden een heerlijke zomer en vakantie 
toe wensen. 
Hopelijk zien wij elkaar weer in het nieuwe seizoen op ons veld met competitiewedstrijden en genieten van 
een hapje en drankje! 
  
Irma, namens het bestuur 
   
 
 

  
  

Van de penningmeester 
  
Contributies 
Zoals u in de afgelopen maanden gemerkt zult hebben is de kwartaalincasso voor de periode maart , 
april en mei uitgestuurd met een lager bedrag dan u gewend was. We hebben als bestuur besloten om 
onze leden in deze lastige tijden enigszins tegemoet te komen en hebben over deze periode slechts 1 
maand in rekening gebracht. De overige twee maanden hebben we iedereen kwijtgescholden. 
 
We kunnen dit doen, in tegenstelling tot veel andere verenigingen die hun leden hebben gehouden 
aan hun contributieverplichting, omdat de financiële positie van Sporting West/Bonarius.com dit 
toestaat en omdat we daarnaast een aantal afspraken hebben kunnen maken die onze uitgavenkant 
hebben verlicht.   
Maar u zult begrijpen dat dit niet ongelimiteerd kan. Vanaf het nieuwe verenigingsjaar dat is ingegaan 
op 1 juni j.l. zullen we weer het normale tarief hanteren. 



 

  
Er gaat echter wel wat veranderen. Op verzoek van een aantal leden gaan we van kwartaalincasso 
over tot maand incasso, waarbij in de maanden juni en juli niet zal worden geïncasseerd. Het jaarlijks 
verschuldigde bedrag wordt opgedeeld in 10 delen en met ingang van augustus zal aan het eind van 
de maand tot en met de maand mei 1/10 deel van de jaarcontributie worden geïncasseerd.  
  
Als volgt :        Senioren :      Jaarcontributie :  240           Per maand (10x)   24 euro 
                        Junioren :      Jaarcontributie :  180           Per maand (10x)   18 euro 
                        Aspiranten:    Jaarcontributie :  144           Per maand  (10x) 14,40 euro 
                        Pupillen :       Jaarcontributie :  144           Per maand  (10x) 14,40 euro 
                        NS-leden:      Jaarcontributie :  144           Per maand  (10x) 14,40 euro 
                        Recreanten:   Jaarcontributie : 144           Per maand  (10x)  14,40 euro 
                        Donateurs:     Jaarcontributie : 120           Per maand  (10x)  12 euro 
  
Voor leden en donateurs die een automatische maandelijkse of kwartaalbetaling via hun bank hebben 
lopen veranderd er niets. Wel willen we hen verzoeken om uiteindelijk over te gaan tot automatische 
incasso en de automatische betaling bij de bank te beëindigen. Voor omzetten kunt u mij bellen op 
nummer 06-21677550 of een mail sturen naar penningmeester@sportingwest.com 
 
Rob 

 

 


