
Tegemoetkoming contributie in verband met corona  

Zoals iedereen weet, was afgelopen seizoen helaas een stuk korter dan we allemaal hadden 

gehoopt. Wél hebben we door corona voor het seizoen 2019-2020 nu een financiële meevaller. 

Nadat bekend was geworden dat Kalinko onder andere de niet gebruikte zaalhuur niet aan de 

gemeente hoefde te betalen, heeft onze penningmeester Dana een voorstel uitgewerkt. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 22 september 2020 is dit voorstel door Dana 

aan de aanwezige leden voorgelegd. Volgens onze statuten moeten de leden namelijk tijdens de 

ALV stemmen over dit voorstel, aangezien het bestuur niet zelfstandig besluitbevoegd is.  

Dana heeft de leden uitgelegd waarom een contributieaanpassing en hoe de coronaregeling is 

opgebouwd en waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt (zie verslag ALV op Kalinkowebsite). 

Het voorstel is op verzoek van de leden aangepast met onder andere de mogelijkheid voor 

leden om hun deel van de coronaregeling beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld het 

lustrumjaar of het jeugdkamp. Het aangepaste voorstel is door de leden tijdens de ALV 

goedgekeurd. 

De tegemoetkoming contributie i.v.m. corona (goedgekeurd door de ALV van 22 

september 2020) 

Coronaregeling betreft €20,00 verrekenen met de te betalen contributie voor het seizoen 

2020-2021. Op de verkrijging van de tegemoetkoming zijn de volgende voorwaarden van 

toepassing: 

• Je bent lid van Kalinko op 1-4-2020 en hebt niet opgezegd voor het komende seizoen 

(uitgezonderd tijdelijke opzeggingen i.v.m. zwangerschap/blessure); 

• Je hebt geen contributieachterstand over het seizoen 2019-2020 of kwijtschelding van 

contributie genoten over 2019-2020 i.v.m. zwangerschap/blessure (hiermee wordt 

niet bedoeld verrekening van contributie met te ontvangen trainersvergoeding); 

• De hoogte van de tegemoetkoming wordt, indien van toepassing, gemaximeerd tot het 

daadwerkelijk door het betreffende lid betaalde bedrag in het seizoen 2019-2020; 

• Indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso wordt de tegemoetkoming 

verrekend met de 1e contributietermijn; 

• Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dient het volledige 

bedrag aan contributie over het seizoen 2020-2021 betaald te worden voor 1-12-

2020, anders vervalt de tegemoetkoming. 

• Tegemoetkoming beschikbaar stellen? Neem contact op met onze penningmeester 

Dana via Penningmeester@kalinko.nl 

 

Vragen? Neem contact op met onze penningmeester Dana via Penningmeester@kalinko.nl 

https://www.kalinko.nl/documenten/verslagen/Notulen%20ALV%2022-09-2020.pdf
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