SAMEN HOUDEN WE PHOENIX
CORONAVRIJ !!
22 februari 2021

Lieve mensen,
Dit verenigingsjaar domineert corona ons leven en hoewel er veel gesproken wordt over het verlichten van de maatregelen
lijkt het perspectief voor de sport nog maar zeer beperkt. Recent zien we wel berichten vanuit de sportbonden en NOC-NSF
om voor de jeugd meer mogelijk te maken dan nu het geval is. Vooralsnog gaan we er van uit, dat we binnen de huidige
setting maar al het mogelijke er uit moeten halen en ons moeten richten op misschien nog een beperkte competitie in mei en
juni, maar dan toch in ieder geval weer volgend seizoen.
Met elkaar in gesprek
In de komende periode willen we als bestuur dan ook graag in gesprek met jullie, leden en ouders van jeugdleden, om te
kijken wat we nog meer kunnen, hoe jullie de afgelopen periode hebben ervaren en wat belangrijk is richting het komende
seizoen. De enige mogelijkheid voor deze gesprekken is digitaal, daarom zullen we per groep de mogelijkheid bieden voor
het gesprek (via zoom) en op de dag dat we met elkaar in gesprek kunnen zal dan de link worden gedeeld via de team app’s.
Apart aanmelden is niet nodig. De planning voor de gesprekken is de volgende:
4 maart 2021 om 20.30 uur
Ouders van de DEF
11 maart 2021 om 20.30 uur
Ouders en spelers van de BC
18 maart 2021 om 20.30 uur
A spelers
21 maart 2021 om 16.30 uur
Klaverjas, Jeu-de-Boules en Algemeen leden
25 maart 2021 om 20.30 uur
Senioren
Contributie
Phoenix heeft gedurende deze coronaperiode zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de steunmaatregelen vanuit de overheid,
de regelingen via de gemeente voor het verval van zaalhuur etc.. De kosten van het KNKV lopen wel gewoon door, omdat zij
van ons allemaal is en dat kortingen daar direct leiden tot verhogingen op een later moment. Hoe het eindresultaat er precies
gaat uitzien is nog lastig te voorspellen en zal mede afhankelijk zijn van de mogelijkheden voor de zomer. Het bestuur is van
mening dat mocht er een financieel overschot zijn, dit terug dient te vloeien in de vereniging of naar de individuele leden.
Een besluit hierover willen we echter nu nog niet nemen. Wel kunnen we ons voorstellen dat als gevolg van corona er bij
individuele personen betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van corona. Hier kunnen vanzelfsprekend individuele
afspraken over worden gemaakt.
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we de verdere invoering van de VOG al aan. Voor de eerste groep trainers zullen we
een digitale introductie doen op 10 maart 2021. Zij krijgen via de mail een persoonlijke uitnodiging en link.
Penningmeester
In onze zoektocht naar een nieuwe penningmeester zijn we geslaagd en we zijn dan ook
zeer verheugd om Stefan Naerebout te kunnen voorstellen. Stefan, speler van het eerste,
trainer/coach van de A1 en in het werkzame leven actief business controller. Stefan zal
met het bestuur gaan meelopen en op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering
worden voorgedragen. Consequentie van de benoeming van Stefan zal wel zijn, dat hij
zal terugtreden als lid van de Financiële Commissie.
Als iemand denkt, dat hij of zij daar wel een rol in kan vervullen dan horen we dat
natuurlijk graag. De tijdsbesteding zit met name in de voorbereiding van de jaarrekening (oktober/november) en de begroting
(april/mei). Uiteraard wordt bij belangrijke financiële vraagstukken de Financiële Commissie op ad hoc basis geconsulteerd.
Verder zoeken we nog een administrateur om het financiële team compleet te maken!
Namens het bestuur,

Jan Beunder, voorzitter

