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Beste leden, ouders en/of verzorgers,

De afgelopen weken hebben we om bekende redenen onze lessen moeten staken. Via onze
website en de facebookpagina hebben wij geprobeerd u op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen.
De vereniging is afhankelijk van de adviezen van het RIVM, NOC*NSF, KNGU en uiteindelijk
de gemeente die bepalen of en hoe we de lessen weer kunnen opstarten.
Intussen heeft de gemeente een protocol beschikbaar gesteld waar alle Zaanse
sportverenigingen mee aan de slag moeten. Buitensporten voor jeugd t/m 18 jaar worden
waar mogelijk hervat. Onze vereniging valt echter onder de binnensport. Wij moeten als
bestuur en commissies dan ook goed bedenken of het realiseerbaar is om bijvoorbeeld
jeugdlessen in de buitenlucht te gaan geven. We zijn van vele factoren afhankelijk, onder
andere de ruimte: Waar kan de buitenles plaatsvinden, is die ruimte veilig en groot genoeg?
Er zitten nog vele haken en ogen aan.
Wij zijn actief bezig om e.e.a. weer in gang te zetten maar we kunnen momenteel nog niet
garanderen wanneer we weer kunnen gaan sporten.
Via onze informatiekanalen houden wij u natuurlijk op de hoogte van de vorderingen.
Wij hopen op uw begrip en steun.
Namens het bestuur,
Patricia Kruijt, voorzitter

PS: Kijk regelmatig op de K&V site : www.krachtenvlugheid.nl om te zien hoe wij
buitenactiviteiten houden voor de jeugd en waar.

Contributie
Wij zijn als vereniging erg dankbaar voor jullie geduld en steun in deze moeilijke tijden. En
daarom vinden wij het belangrijk om jullie tegemoet te komen. Wij zijn tot de volgende
regeling gekomen.
Halvering contributie:
De betaling van de contributie over het 3e kwartaal 2020 zal per 1 juli 2020 van uw rekening
worden afgeschreven voor 50% van het “normale” bedrag.
Dus wij geven u een korting van 50% !!!
Helaas kunnen wij niet alles over het 3e kwartaal “kwijtschelden” omdat er diverse kosten
gewoon door K&V door betaald moeten worden.
Wilt u de vereniging extra ondersteunen in de vorm van een donatie? Wij bieden u dan de
mogelijkheid om gebruik te maken van deze QR code om het verschil weer aan ons te
doneren. Het werkt erg simpel: De code is te scannen via u internetbankierenapp. Het
bedrag kunt u naar wens aanpassen.

Heeft u vragen? Dan mag u altijd de penningmeester mailen:
penningmeester@krachtenvlugheid.nl
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hopen iedereen over
enige tijd – afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM- snel weer te mogen begroeten.

Het bestuur,
Albert Oosterbroek, penningmeester

