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Seizoen 2020-2021  
Het is een rare tijd voor sporters. Een tijd dat wordt gedomineerd door het feit dat we als vereniging 

niets mogen doen. Het badminton spelen staat stil. De competitie is geannuleerd. We mogen de zaal 

niet in en er is nog geen uitzicht op een moment dat de regels worden versoepeld en we weer 

langzaamaan activiteiten kunnen opstarten. In deze nieuwsbrief maatregelen die we als gevolg van 

deze omstandigheid als bestuur gaan nemen. 

 

Financiële tegemoetkoming voor het niet kunnen spelen 
De tweede lock-down is nog in volle gang. Dit weekend zijn de regels zelfs verscherpt door het 

instellen van de avondklok. Vooralsnog is het niet bekend wanneer er weer gespeeld mag worden. En 

als er gespeeld mag worden, is dat dan weer met allerlei regels en voorbehoud? Leeftijdsgrens, 

afstand houden, niet dubbel spelen,..  

 

De jeugdgroepen hebben van september tot begin december normaal kunnen trainen en spelen. 

Maar de jeugd heeft ook inmiddels te maken met een tweede periode waarin niet gespeeld mag 

worden. Daarnaast heeft de badmintonbond deze week definitief een streep gehaald door de 

lopende competitie.  

Voor de volwassenen ligt het nog iets anders. De volwassenen hebben sinds het begin van de corona 

crisis te maken met een aaneenschakeling van beperkende regels.  

Een aantal leden kunnen of mogen zelfs niet spelen, omdat ze bijvoorbeeld werkzaam zijn in de zorg. 

En in de tijd dat we wel iets mochten doen, was dat niet het spel wat we gewend zijn te spelen. Geen 

dubbelspel meer, wat voor de meeste leden het enige is wat ze willen spelen.  

 

Het bestuur heeft deze week besloten dat we voor zowel de jeugd als de volwassenen een redelijke 

financiële tegemoetkoming zullen toepassen. Dit zullen we dan als compensatie in mindering 

brengen op de contributie voor het volgende seizoen (seizoen 2021-2022). 

Het exacte bedrag kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Dit zal mede worden bepaald of de 

gemeente nog huur gaat compenseren over de huidige periode, en of de bond nog een compensatie 

gaat toepassen. Maar jullie kunnen er van uit gaan dat we iedereen naar redelijkheid tegemoet 

zullen komen! 

 

Het opzeggen van je lidmaatschap moet altijd voor 1 april. Wij zullen dus voor die datum iedereen 

persoonlijk informeren over de compensatie. Heb je op voorhand vragen hier over? Mail dan naar: 

secretariaat@bcselby.nl  
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