Beste leden van Haragei,
Wat een ontzettend vervelende situatie hebben we op dit moment met het corona-virus.
We kunnen niet doen wat we zo graag doen: lekker sporten samen met jullie. Dit doet ons verdriet. We
missen onze leden en we missen onze hobby: sportlessen geven en sporters begeleiden.
Wij hopen dat de situatie weer snel bij het oude is. Eind maart willen we heel graag nog de contributie
berekenen zoals we die gewend zijn. Die gaat over de afgelopen maand.
We zijn met de gemeente én de cour in overleg voor als de situatie nog (veel) langer gaat duren.
Vooralsnog lopen de maatregelen voor sportclubs nog tot 6 April (en niet tot 1 juni zoals velen denken)
maar wij gaan er vanuit dat het toch nog wel wat langer zal gaan duren.
Tot nu toe lopen al onze verplichtingen gewoon door. Uiteraard vinden wij dat we als vereniging een
sociaal gezicht moeten hebben naar onze partners zoals De Cour.
Echter, dit is op lange termijn uiteraard niet mogelijk.
Over de periode ná 6 april kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen. We komen hier zo snel
mogelijk bij jullie op terug.
Wij gaan met De Cour en met de gemeente in gesprek hoe we de consequenties van deze noodgedwongen
sluiting op kunnen vangen.
Contributieverlaging
Onze contributie is al erg laag, toch willen we de mensen waarvoor dit wenselijk/noodzakelijk is,
tegemoetkomen.
We hebben voor de periode ingaande 1 April de volgende opties:
•
•

Contributie blijft gelijk (gaan we vanuit als er geen antwoord volgt op deze mail)
Contributie gaat naar €7, per maand (steunend lid)

Wij hopen dat je onze vereniging wil blijven steunen middels het reguliere tarief dan is een antwoord op
deze mail niet noodzakelijk.
Wil je de verlaging dan willen we graag uiterlijk 1 april een reactie op deze mail waarin dit kenbaar wordt
gemaakt. We rekenen op jullie steun, samen maken we namelijk de vereniging tot wat die is.
(social) media
Op de sociale media zijn we in deze periode erg actief. Het zou leuk zijn al jullie dit allemaal
volgen. www.facebook.com/teamharagei en
www.instagram.com/teamharagei
Ook willen we jullie graag informeren via de nieuwsbrief waarvoor je in kunt schrijven
op https://teamharagei.nl/mailinglist/
Veel gezondheid toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Dennis en Maikel
Bestuur Haragei Terheijden

