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CORONAVIRUS – EARLYBIRD NIEUWS
Beste Leden en familie,
Zoals u wellicht gehoord of gelezen heeft zijn ook wij zwaar getroffen
door het besluit van de Nederlandse overheid en het RIVM.
Maandagavond 24 maart hebben wij de bevestiging van de NBB
ontvangen over het voortijdig beëindigen van het basketbalseizoen,
onderaan deze mail bijgevoegd. Een besluit dat heel erg wordt
betreurd maar waar wij ons als bestuur volledig in kunnen vinden.
De gezondheid van ons allen staat voorop.
Wij volgen de richtlijnen van de Nederlandse overheid, het RIVM en
de NBB, en leggen tot 1 juni alle activiteiten van Basketball
Vereniging Early Bird neer. Dit houdt in dat er geen trainingen en
wedstrijden meer zullen plaats vinden en dat vergaderingen geen
doorgang zullen vinden.
Wij vinden dit als bestuur ook heel jammer maar wel begrijpelijk, en
vinden de gezondheid van onze leden en familie net zo belangrijk.

Ook de verschillende commissies en het bestuur kunnen in deze
periode niet samenkomen. Per mail, app of per telefoon houden zij
contact over hoe nu verder.
Wij zullen ons nu al druk gaan richten op het seizoen 2020/2021.
Maar wij gaan ook kijken wat we kunnen doen zodra we weer groen
licht van het RIVM en de NBB hebben. Misschien kunnen we nog wat
leuke dingen doen met elkaar en nog een balletje gooien, voor dat de
vakanties beginnen. Mocht u daar een leuk idee over hebben laat het
ons weten. Ook wij hebben dit nog nooit meegemaakt. Hopelijk
kunnen we dit seizoen toch nog op een leuke manier afsluiten.
Onze Penningmeester krijgt reeds vragen over de contributie,
bijvoorbeeld “hoeven we maar een deel van de contributie te
betalen?” en andere opmerkingen hierover. Op dit moment kunnen
we alleen zeggen, dat het hele bedrag gewoon betaald moet worden.
Onze vaste lasten gaan gewoon door, zoals zaalhuur en de
contributie van de bond.
Wij zijn in overleg met SPURD. Mocht het lukken om de betaalde
zaalhuur (gedeeltelijk) terug te ontvangen, zullen we een deel van de
contributie aan de leden terugstorten. Nogmaals op dit moment is

het overmacht wat er gebeurd en dient de contributie gewoon te
worden betaald.
Tevens zal de Technische Commissie u binnenkort informeren
aangaande het nieuwe seizoen 2020/2021. Wat gaat er gebeuren
met de trainingen, hoe worden de teams gevormd, wie worden de
nieuwe trainers en coaches, etc. Graag geduld u wordt door ons op
de hoogte gebracht.
Het bestuur rekent op uw begrip en medewerking.
Mochten er nog vragen of ideeën zijn dan horen we die graag via de
mail.
WIJ ALS BESTUUR VAN EARLY BIRD wensen u heel veel sterkte toe in
voor ons allen een onzekere periode.

Nard de Leeuw
Voorzitter EARLY BIRD.
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