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6 januari 2020

Beste leden,
Zo, de kop is eraf: 2021 loopt. Nu wij nog…
Maar dat gaat natuurlijk lukken, we blijven in
beweging!
In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar vragen we jullie aandacht voor een bericht van Hans
Naberhuis, onze penningmeester:
Financiën 2020 en contributie 2021
“Voor onze vereniging was het een jaar waar we niet met veel plezier op zullen terugkijken.
Dat geldt natuurlijk ook voor onze financiële situatie. Omdat een heleboel geplande
activiteiten niet door konden gaan, stonden ook onze inkomsten zwaar onder druk.
Ook de huur door SKRS van ons clubhuis liep in de loop van het jaar af als gevolg van de
problemen met de Stint.
Gelukkig hebben we in 2020 wel de nodige steun ontvangen. Allereerst was er een algemene
bijdrage van de rijksoverheid onder andere voor verenigingen van 4000 euro. De RABO Bank
heeft ons gesteund met de maximale bijdrage van 2000 euro. En ook de gemeente liet ons
niet in de steek met een korting van 3000 euro op de huur en de accommodatiebijdrage.
Zo konden de verliezen nog enigszins goed gemaakt worden en konden we de geplande
investeringen toch nog realiseren. De belangrijkste daarvan was het vervangen van de
ramen in de kantine. Het enkele glas in aluminium kozijnen is vervangen door dubbele
beglazing in kunststofkozijnen. Dat scheelt in de toekomst aanmerkelijk in onze gasrekening.
Van de gemeente kregen we hiervoor 3750 euro subsidie. Daarnaast hebben we ook nog de
poort aan de achterzijde van ons complex kunnen realiseren. Makkelijk bij allerlei
activiteiten in de toekomst.
Voor dit jaar, 2021, wordt het lastig inschatten hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Wat kan
er allemaal doorgaan en wat krijgen we eventueel nog als compensatie voor de verminderde
inkomsten? Lukt het ons om toch ons complex weer te verhuren aan derden? Wie het weet
mag het zeggen…
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Wat we in ieder geval weten is dat het deel in de contributie dat afgedragen moet worden
aan de Atletiekunie met 4% (de inflatie voor de sport) zal stijgen. Als bestuur hebben we
besloten dat het TAS’82-deel in de contributie niet verhoogd zal worden. Zo blijft de stijging
van de contributie toch nog zeer beperkt. Het is allemaal voor u als TAS’82-leden immers al
duur genoeg.
We zullen kritisch naar al onze uitgaven kijken in dit nieuwe jaar, om zo de schade te
beperken. We plannen ook geen nieuwe investeringen. Zo doen we er als bestuur alles aan
om ook in 2021 financieel gezond te blijven. Voor leuke dingen is pas weer ruimte als we
weer ontspannen kunnen trainen en aan wedstrijden deelnemen. Ik wens jullie allemaal een
gezond en sportief 2021 toe!”
Website en nieuwsbrief
Alweer enige tijd geleden is onze website achter de schermen grondig onder handen
genomen. Het was de bedoeling om de vernieuwde website afgelopen najaar ‘live’ te zetten,
maar dat is er helaas niet van gekomen. Een van onze goede voornemens voor dit jaar, is om
ervoor te zorgen dat het binnenkort alsnog gebeurt.
Daar hoort dan tevens de introductie van een digitale nieuwsbrief bij. Voor nu doen we het
op deze manier en herhalen nog eens onze oproep uit de vorige nieuwsbrief dat we graag in
contact blijven: suggesties, opmerkingen en aanmeldingen zijn welkom op e-mail
voorzitter@tas82.nl

Sportieve groet van het bestuur
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