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Maatregelen en gevolgen corona voor Grouw ’64 
Tijdens de persconferentie van maandag 14 december werd bekend gemaakt dat Nederland in een lock down 
gaat tot en met maandag 18 januari 2021. Zoals voor zovelen, heeft dit ook consequenties voor onze verenging. 
Waar de jeugd eerder nog mocht trainen, zijn nu alle binnensporten verboden. Dit betekent concreet dat alle 
jeugd- en seniorentrainingen tot en met maandag 18 januari 2021 niet doorgaan. Ook de geplande wedstrijden 
zullen sowieso tot en met 18 januari niet doorgaan. De Nevobo is bezig geweest met drie mogelijke scenario’s 
voor de hervatting van de wedstrijden voor als de maatregelen weer versoepeld zouden worden. Echter is sce-
nario één niet meer haalbaar door de maatregelen in januari. De scenario’s zijn te vinden op: 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie 
 
Financiën 
In oktober en november is de contributie geïnd. Om duidelijkheid te creëren hebben we als Bestuur besloten 
alle 8 termijnen contributie te innen. In april/mei 2021 zullen we de balans opmaken en kijken hoe we er 
financieel voor staan. Indien mogelijk wordt er geld naar de leden teruggestort. We gebruiken de contributie 
alleen voor de lopende kosten van dit seizoen. Mochten er hierdoor financiële problemen ontstaan, neem dan 
even contact op met de penningmeester. 
 
Save the date: 11 januari! 
Op maandag 11 januari organiseert de activiteitencommissie een digitale nieuwjaarsbijeenkomst in de vorm 
van een pubquiz. Verdere details volgen later via de mail, maar hou de 11de vrij! 
 
Mondkapje 
In de laatste week van november en de eerste week van december hebben alle leden en vrijwilligers een cadeau, 
met begeleidende brief, door de brievenbus gekregen en wel in de vorm van een mondkapje met het logo van 
onze vereniging. We hebben al verschillende positieve en leuke reacties gekregen, leuk om te horen! Mocht je 
per ongeluk geen mondkapje hebben ontvangen, laat het dan even weten.  
En Klaas: bedankt voor het bezorgen in Grou.  
 
Tot slot 
Willen wij alle leden en vrijwilligers, ondanks alles, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen. We 
hopen dat het jaar 2021 een beter jaar wordt op alle vlakken en dat we elkaar snel weer in de sporthal kunnen 
treffen! 
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