
 

 

   

 

Betreft : Corona / contributie GV BRINO                                                                       31 maart 2020. 

 

 

Beste GV BRINIO leden,          

 

Wat een onwerkelijke situatie zitten wij allen in ! 

Wij hopen en wensen dat het u gezond en goed gaat.En blijft gaan !  

 

U zult begrijpen  dat er ook voor ons in deze crisistijd veel verenigingszaken uitgezocht, geregeld en 

besproken moesten worden.  

 

Voor ons staat u, als sportief  lid ,voorop , terwijl we samen loyaal onze vereniging BRINIO vormen.  

 

Helaas voor ons , maar zeer terecht,heeft de Gemeente Brielle,  op 25 maart j.l. besloten om locaties 

DukdalfBRES en ’t Dijckhuis en de gymzalen Tromp en Reede tot 1 juni 2020 te sluiten.Dit ,na 

aankondiging van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, die 23 

maart jl. door het kabinet zijn gecommuniceerd. 

 

Daarom moeten wij kijken hoe het haalbaar is om de vereniging gezond en toekomstbestendig te 

houden. 

Dus ook zorgen voor tijden als het corona virus na 1 juni 2020 nog huishoudt in ons kikkerlandje. 

Wij willen ook immers niets liever dan dat u of uw kind na deze corona crisis weer volledig kan 

trainen bij BRINIO.  

 

Daarom zijn wij ,als bestuur, het met elkaar eens geworden dat de maandelijkse contributie voor 

ieder lid kan worden terug gebracht  naar € 10,--. 

 Dit omdat voor de vereniging er ook kosten en rekeningen nog door zullen blijven gaan.  

Zo  heeft het bestuur ook besloten om loyaal de leiding volledig te blijven vergoeden .  

 



De bondscontributie wordt NIET door BRINIO geïind voor kwartaal 2 van 2020 en door BRINIO 

vervolgens WEL voldaan aan de KNGU. Uw bondscontributie komt dan dus voor rekening van GV 

BRINIO en wordt niet van u geïncasseerd. 

 

 

 

Deze regeling is voor de komende 2 maanden april en mei 2020 geldig.  

Mocht het onverhoopt toch langer duren dan gaan wij tegen begin juni weer evalueren hoe verder te 

handelen. 

 

Wij hopen dat u onze vereniging loyaal blijft steunen in deze moeilijke tijden.  

 

Helaas zal bij uw mogelijke afmelding in april , de €10 april contributie nog wel tegen eind april (zoals 

bij BRINIO gebruikelijk de zgn. achteraf contributie )aan u worden doorbelast. De mei en volgende 

contributie’s komen dan te vervallen. 

 

 Als u toch besluit af te melden en na de crisis weer terug komen bij Brinio, bent u altijd welkom. 

Helaas zullen wij dan wel inschrijfkosten moeten rekenen. 

 

Wij wensen u alle gezondheid toe en hopelijk tot snel. 

 

Met vriendelijke sportieve groet, 

 

Het Bestuur van G.V. Brinio 


