
 

 

Beste leden en donateurs, 

 

Het land gaat momenteel gebukt onder een gezondheidscrisis van 

wereldwijde omvang. Corona heeft ons allen in de ban en brengt het 

normale leven tot stilstand. Ook het kaatsen ondervindt hiervan de 

gevolgen. Waar normaliter rond 1 mei het kaatsseizoen bij Onderling Genoegen losbarst is het nu stil 

op sportpark Nylân: lege velden, lege kantines en geen gezelligheid. Het kaatsloze tijdperk zal voor 

velen van jullie als een grote domper overkomen. Op sportief gebied valt er weinig meer te genieten. 

Door de crisis is ook het biljartseizoen abrupt afgebroken.  

 

De KNKB heeft enkele weken geleden het besluit genomen om alle KNKB-partijen tot 20 juni 2020 te 

laten vervallen. Dat betekent voor O.G. Huizum dat ook twee KNKB-partijen komen te vervallen. De 

overheid heeft ook de regel gesteld dat er tot 1 september 2020 geen evenementen mogen worden 

georganiseerd en dat de maatregelen tegen het Coronavirus in ieder geval nog tot 20 mei 2020 zullen 

gelden.  

 

Alle ledenpartijen bij O.G. Huizum zullen in ieder geval tot 20 mei 2020 komen te vervallen. Ook het 

competitiekaatsen op de donderdagavond kan eerst niet van start gaan. Het is afwachten wanneer 

kaatsseizoen 2020 van start kan gaan. De kans bestaat dat de maatregelen vanuit de overheid en/of 

KNKB verder worden verlengd. Wel is er een versoepeling voor kinderen en jongeren tot en met 18 

jaar vanaf 29 april 2020 m.b.t. buitensporten. We zullen gaan kijken hoe wij daar als vereniging vorm 

aan kunnen geven (in overleg met de gemeente) en berichten hier spoedig over. 

 

Ook voor O.G. Huizum zijn dit zware tijden, immers alle vaste lasten blijven gewoon doorlopen, 

terwijl de inkomsten nu nihil zijn. Wat betekent dit alles voor onze vereniging en welke maatregelen 

moeten we nemen om financieel gezond te blijven? Wat doen we met de contributie? Welke kosten 

kunnen we voorkomen of beperken? Welke steunmaatregelen zijn of komen er?  

De afgelopen jaren is met succes gewerkt aan het verlagen van de (vaste) kosten, maar we eindigen 

dit jaar sowieso met een negatief resultaat. Hoe groot het daadwerkelijke verlies wordt, is afhankelijk 

van de duur van de maatregelen, ieders hulp, steun en solidariteit.  

 

Onze jaarlijkse begroting is gebaseerd op drie inkomsten: contributie, sponsoring en kantine. Vooral 

het mislopen van de kantineomzet treft ons op dit moment hard. Ook is het de vraag of sponsoren 

ons door de bedrijfseconomische onzekere tijden kunnen blijven steunen. Maar waar het kan: blijf lid 

en blijf ons steunen!  

 

Om de schade zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat we onze leden, sponsoren en 

vrijwilligers voor O.G. Huizum behouden! Daarnaast proberen we de kosten zoveel mogelijk te 

beperken. De overheid heeft een noodloket opgestart waar verenigingen éénmalig een 

tegemoetkoming van €4.000,- kunnen ontvangen. Helaas voldoet O.G. Huizum niet aan de gestelde 

voorwaarden, waardoor wij geen aanspraak kunnen maken op het geldbedrag.  

 

O.G. Huizum kan niet bestaan zonder haar sponsoren, leden, vrijwilligers en donateurs. Contributie, 

donaties en sponsorgeld is van groot belang. Daarom zullen we de contributie blijven innen. Mocht 

dit door de crisis een probleem gaan vormen neem dan contact via voorzitteroghuizum@gmail.com 

of penningmeesteroghuizum@gmail.com. Dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.  
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Velen zullen het sociale contact met andere kaatsers, leden en vrijwilligers missen. Ook al kunnen we 

elkaar niet in levende lijve zien, blijf indien mogelijk contact houden via de digitale middelen die er 

zijn zoals Facebook, Whatsapp etc. 

 

Wanneer het virus meer onder controle komt en de maatregelen versoepelen, hopen we elkaar weer 

te kunnen verwelkomen op ons mooie kaatsveld. Tot die tijd wensen wij iedereen een goede 

gezondheid. Hou vol en wees tolerant naar elkaar! #daslief 

 

Met vriendelijke kaatsgroet, 

 

Het bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


