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Assen, 1 april 2020 
 
 
 
Beste leden, ouder(s) en of verzorger(s) 
 
Ook binnen Assist merken we de invloed van het Corona virus. Vorige week hebben we jullie, middels 
de teamouder app, op de hoogte gesteld van de maatregelen die de NBB heeft moeten nemen naar 
aanleiding van de nieuwe richtlijnen die de regering en het RIVM hebben gesteld. 
Naast het stopzetten van de basketbal competitie is het wellicht ook mogelijk dat we voor de zomer 
vakantie geen trainingen meer kunnen verzorgen. 
 
Het basketbalkamp dat gepland stond voor 19 tot en met 21 juni hebben we uitgesteld en staat nu 
gepland voor 21, 22 en 23 augustus.  
 
Via deze brief willen we jullie meer informatie geven over de impact die de virusmaatregelen hebben 
op onze vereniging en specifiek aandacht vragen voor het onderwerp contributie. 
 
Financiële  impact. 
Ieder jaar wordt in de ALV van mei/ juni de begroting besproken voor het komend seizoen. De kosten 
van de vereniging kunnen onderverdeeld worden in: 

- Afdrachten NBB 
- Zaalhuur 
- Trainerskosten 
- Materiaalkosten 

 
Bepaald is dat al deze kosten die de vereniging maakt betaald worden uit de contributie van de 
leden. Naast de contributie heeft de club nog enkele kleine opbrengsten uit sponsoracties, zoals de 
Grote Clubactie en de Poieszactie.  
 
Terra (eigenaar van de Spreng) en de gemeente Assen hebben nog geen besluit genomen of de 
zaalhuur van de periode dat er geen gebruik is gemaakt van de Spreng/ zaal Vincent v Gogh Lariks, in 
verband met de maatregelen betreffende het corona-virus,  wel of niet in rekening zal worden 
gebracht.  
Ook vinden wij het belangrijk de trainersvergoedingen te kunnen betalen. Het behouden van trainers 
is immers cruciaal voor de continuïteit van onze club. 
Om deze redenen hebben we als bestuur besloten de laatste contributie wel te innen . We doen een 
dringend verzoek om geen geïncasseerde contributie te storneren. Dat zou namelijk flinke financiële 
gevolgen hebben voor onze vereniging.  
 
Wij begrijpen dat er nu even een paar weken en misschien wel een aantal maanden geen basketbal 
activiteiten plaatsvinden. Jullie lidmaatschap en bijbehorende contributie is op dit moment zeer van 
belang om  de corona-crisis SAMEN door te komen. Het verenigingsbelang staat nu centraal waarbij 
iedere lid, schouder aan schouder een steentje bij moet dragen, zodat we straks weer met veel 
plezier kunnen basketballen. 
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Seizoen 2020-2021 
Hoewel het niet duidelijk is wanneer we de bal weer op kunnen pakken zullen wij als bestuur 
doorgaan met de voorbereidingen voor het volgend seizoen. In de aankomende periode zullen we 
ons gaan richten op nieuwe teamindelingen en het trainingsrooster voor volgend seizoen. 
 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mochten er toch vragen zijn dan kunt u 
dat ons laten weten via volgende emailadressen: 
Contributie: penningmeester@assistassen.nl 
Overig: mail@assistassen.nl 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Adik Kan 
Voorzitter Basketbalvereniging Assist. 


