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Corona maatregelen op de accommodatie van sv ROAC en in de Hertogshal
Sinds 16 december zitten we in een ‘harde lockdown’. Het wordt er niet beter op en gezelliger al helemaal
niet. Alle maatregelen tasten onze behoefte aan om elkaar te ontmoeten, een leuk gesprek te hebben, met
elkaar te sporten, samen met collega’s te werken aan het ondersteunen van klanten of de verdere
ontwikkeling van bedrijf of organisatie.
De maatregelen tasten ook het wezen van een sportvereniging zoals sv ROAC aan. Immers ‘vereniging’ ben
je samen met velen, die vereniging is een sociale gemeenschap die elkaar ontmoet, samen sport, samen
vraagstukken bespreekt en probeert op te lossen en die gezellig samen komt.
Met de laatste maatregelen is er nog minder gelegenheid om te sporten. Het gebruik van de sporthal en de
biljartzaal is inmiddels stilgelegd. Alleen buitensporten kan nog. Voor de jeugd vrijwel onbeperkt,
oefenwedstrijden met andere verenigingen zijn niet toegestaan, maar voor senioren met de opdracht om in
tweetallen te trainen en met het in achtnemen van anderhalve meter afstand.
Deze maatregelen zijn verlengd tot en met 9 februari 2021. Of er daarna versoepelingen zullen worden
toegestaan ligt voor een groot deel aan ons eigen gedrag.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Waar wij eerder van plan waren om medio december een algemene leden vergadering te houden, moesten
wij daar van afzien vanwege de verdergaande lockdown. Een online algemene vergadering heeft niet onze
voorkeur. Daarom geven wij de leden nu inzicht in de financiële situatie en hopen we in het voorjaar de
echte vergadering te kunnen laten plaatsvinden.
De balans, verlies- en winstrekening, het financiële jaarverslag en de verklaring van de kascontrole
commissie zijn via onderstaande link digitaal in te zien.

https://www.svroac.nl/wp-content/uploads/2020/12/Doc.-3-Jaarrekenening-2019-2020-Def.pdf
https://www.svroac.nl/wp-content/uploads/2020/12/Doc.-4-Jaarverslag-Financieel-2019-2020definitief.pdf
https://www.svroac.nl/wp-content/uploads/2020/12/Doc.-5-Verslag-kascommissie-2019-2020-1.pdf
In de financiële stukken zit een groot verschil tussen het resultaat over 2019-2020 en de begroting voor
2020-2021. In het financieel jaarverslag worden die verschillen verklaard. De begroting is gemaakt met
grote onzekerheid over het verloop van het huidige seizoen, dat zul je begrijpen. Mocht je over die
stukken vragen hebben of zijn zaken onduidelijk, stel die vragen nu! Dat kan via een mail aan
bestuur@svroac.nl. Wij zullen die vragen dan graag beantwoorden of die onduidelijkheid proberen op te
lossen.

Blijf gezond en hou vol!
Het bestuur

Incasso van de contributie
Zoals altijd wordt in januari de contributie voor de tweede helft van het sportseizoen geïncasseerd, ook nu
staat dat te gebeuren. We realiseren ons maar al te goed dat we contributie incasseren, terwijl we daar op
dit moment, door de lockdown, maar heel beperkt iets tegenover kunnen stellen.
In het meest recente clubblad wordt daarover in “Uit de bestuurskamer” het volgende gezegd:
Een vereniging bestaat alleen als er leden zijn, lid zijn van een vereniging schept ook verplichtingen, één
daarvan is het betalen van een vastgestelde contributie. Maar wij realiseren ons dat er onder de huidige
omstandigheden niet gesport kan worden en willen daar iets tegenover stellen als blijkt dat de
competities dit seizoen niet kunnen worden hervat. Als u de begroting voor het lopende seizoen
heeft bekeken, zult u zien dat wij dat voorstel niet zullen doen uit ‘weelde’, maar vanuit rechtvaardigheid.
Wij zullen daar te zijner tijd in de algemene leden vergadering op terugkomen.

Jeugdtrainingen in de buitenlucht
Op dit moment mag er ook door onze jeugdige leden niet binnen worden gesport. Ben je lid van ROAC,
maar kun je op dit moment niet trainen omdat jouw trainingen in de zaal plaatsvinden, dan ben je van
harte welkom bij de trainingen die buiten plaatsvinden.
Als je geïnteresseerd bent om mee te trainen bij een van de buitentrainingen, kijk dan even op de website
van sv ROAC (www.svroac.nl) naar het tijdstip waarop die training plaatsvindt en meldt je vooraf aan de
training bij de trainer, zodat hij weet dat je mee wilt trainen zolang er niet binnen kan worden gesport. Hij
kan je dan ook waarschuwen als een training eens niet door kan gaan vanwege bijvoorbeeld
weersomstandigheden.
Buitentrainingen worden bij ROAC verzorgd voor de jeugdteams van voetbal en voor sommige
binnensporten zoals dance en gymnastiek. Kijk voor de trainingstijden op onze website www.svroac.nl
Ook kinderen/jongeren die géén lid zijn van ROAC zijn welkom bij de buitentrainingen zolang sporthallen
gesloten zijn en schoolgym ook niet doorgaat
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