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Nieuwsbrief 18 – December 2021 

 
 
 
Beste allemaal, 
 
Opnieuw lockdown 
 
Wederom een enorme tegenvaller. De komende vier weken kunnen we ook overdag niet meer trainen en 
onderlinge wedstrijden spelen. Enorm zuur en hopelijk kunnen we half januari wel weer zwemmen en 
trainen. 
 
Tot die tijd gaan alleen de diploma-zwemlessen op zaterdag en zondag door en kunnen de Dames en Heren 
waterpolo-selecties trainen en wedstrijden spelen. 
 
Voor de overige leden kunnen we noodgedwongen geen wateractiviteiten organiseren. Het bestuur heeft 
daarom besloten alle leden die getroffen zijn door deze beperkingen tegemoet te komen door een korting te 
geven op de contributie. Er zal in december een korting van 60% op de basiscontributie worden gegeven.  
Op deze manier kunnen de vaste kosten voldoende worden gedekt. 

Tegelijk zullen we in januari 2022 een korting geven van 40% op de bondsbijdrage die we vanuit de KNZB en 
NTB in rekening brengen. 

Afhankelijk van de duur van de lockdown zullen we in januari ons wederom over de contributie-afdrachten 
buigen en uiteraard de leden via een nieuwsbrief informeren. 
 
 
Terugkoppeling uit de ALV d.d. 30 november 2021 
 
In 2020 en 2021 is er – als gevolg van de corona maatregelen – veel flexibiliteit gevraagd van de leden van 
ZVL-1886. Het bestuur is trots dat zo veel leden de vereniging trouw zijn gebleven ondanks het tot twee keer 
toe tijdelijk sluiten van alle zwembaden in Nederland, de beperkingen tijdens de trainingen en het annuleren 
van competities en wedstrijden. 
 
De financiën van de vereniging staan er gelukkig nog goed voor. Mede dankzij de steun van alle leden en 
subsidies vanuit de Rijksoverheid en soepelheid vanuit de gemeente Leiden. 
 
Tijdens de ALV is besloten – op voorstel van het bestuur – de contributie in 2022 te handhaven op het 
huidige niveau, ondanks dat de kosten van o.a. het badwater stijgen. 
 
Ook is besloten de contributie voortaan op kwartaalbasis te innen. Dit sluit beter aan bij de opzegtermijn en 
neemt de verwarring weg bij het afmelden. Administratief scheelt het ook veel werk voor de 
ledenadministratie en penningmeester. 
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Voor alle leden geldt dat vanaf 2022 de contributie aan het einde van de eerste maand van het kwartaal, 
via een automatische incasso, wordt geïnd. Tenzij je als lid een gegronde reden hebt om hiervan af te wijken, 
dan is betalen per maand ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met de penningmeester van onze 
vereniging (financien@zvl-1886.nl). 
 
In de eerste helft van 2022 zullen we daar nog niet direct mee beginnen maar een geleidelijke overgang 
mogelijk maken: 
 

• Inning 1e kwartaal – eind februari 2022 

• Inning 2e kwartaal – eind mei 2022 

• Inning 3e kwartaal – eind juli 2022 

• Inning 4e kwartaal – eind oktober 2022 
 
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om met de penningmeester in overleg te treden als er bijzondere 
omstandigheden zijn. 
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