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Contributie 
 
Sinds begin december zijn alle zwembaden in Nederland opnieuw gesloten en zijn alle trainingen en 
wedstrijden geannuleerd in verband met de maatregelen gericht op het beheersen van de verspreiding van 
het corona virus. Het bestuur heeft vervolgens besloten in december 2020 en in januari 2021 geen 
contributie te innen. Om de vaste én doorlopende kosten van de vereniging te dekken gaan we wel over de 
maand februari de contributie innen. Ook de jaarlijkse bondsbijdrage voor de wedstrijdsporters zal worden 
geïnd. 
 
Net als vorig jaar (zie nieuwsbrief 8; april 2020) hebben we van het NOC*NSF, de KNZB en het NTB het advies 
gekregen zekerheidshalve de contributie te blijven innen tot het zeker is of er wel of niet betaald moet 
worden voor het niet-beschikbare zwembadwater en bondsbijdragen. Wij hebben echter toch al besloten 
over de maanden december en januari geen contributie te innen. 
 
Om enig inzicht te geven: de kosten van de vereniging zijn zeer ongelijkmatig over het jaar verdeeld. 
Daarnaast bestaan een deel van de kosten uit vaste en doorlopende kosten. Denk daarbij aan de kosten voor 
de clubruimtes, ICT, opleidingen en afdrachten aan de bond. Hierdoor acht het bestuur het noodzakelijk over 
de maand februari toch de contributie te innen. Dit ondanks dat we nagenoeg geen zwembad-trainingen 
hebben kunnen organiseren. 
 
We zijn deze maand wel al voorzichtig gestart met enkele trainingen in het buitenzwembad in Alphen dat 
sinds vorige maand geopend is. Er zijn overigens slechts beperkte mogelijkheden om dat te doen en ook qua 
bereikbaarheid is het voor veel leden verre van optimaal. Daarom ook werken we – net als vorig jaar – aan 
een uitgebreid trainingsaanbod voor alle leden in openluchtzwembad De Vliet zodra dat eind april (na een 
grondige renovatie) weer open gaat. Daarover hopen we iedereen medio april nader te kunnen informeren. 
 
Wij blijven ons inzetten om een solide en gezonde verenging te blijven die klaar is om de trainingen weer op 
te starten zodra de Leidse zwembaden weer beschikbaar zijn. Voor vragen of opmerkingen zijn we 
bereikbaar via bestuur@zvl-1886.nl en tijdens de ALV op dinsdag 20 april is er natuurlijk ook alle ruimte om 
hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
 
 
 
Het bestuur van ZVL-1886 
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