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Beste leden, ouders en/of verzorgers, 

 

Met de start van het vaccineren is er licht aan het eind van de tunnel. Het is lastig om in deze 

tijd positief nieuws te brengen, maar nu hebben we in ieder geval iets om naar uit te kijken. 

Jammer genoeg is de lockdown zelfs uitgebreid met een avondklok. Toch blijven we hoop 

houden dat we over een tijdje weer kunnen gaan zwemmen.  

Helaas duurt de lockdown langer dan we gewenst en gehoopt hadden. Intussen hebben we 

sinds half december niet kunnen zwemmen. Wanneer dit wel weer mag, is nog voor iedereen 

onzeker. 

 

Zoals we al eerder vermeldden, gaat Gemeente Best ons compenseren voor de geleden schade 

in 2020. Dit wil zeggen voor de eerste zwembadsluiting in de periode maart-april van vorig 

jaar die we niet hebben kunnen zwemmen. Telefonisch hebben we de toezegging gekregen dat 

we daar deze of volgende week uitsluitsel over krijgen. 

 

Eind januari wordt in principe altijd de contributie van het 1ste kwartaal geïnd. Dit bedrag 

bestaat uit het ‘gewone’ bedrag wat je elk kwartaal betaald  en de verplichte KNZB kosten 

(het vaste component).  

 

Binnenkort gaan we nu alleen het vaste component innen. Dit zijn kosten die de vereniging 

verplicht aan de KNZB moet betalen. De grootte van het bedrag is afhankelijk van je leeftijd 

en/of je een startnummer hebt. Ondanks dat er nauwelijks gezwommen is zal de KNZB ons 

dat toch in rekening brengen. Later wordt er vanuit de bond en overheid gekeken of dit op een 

of andere manier gecompenseerd kan worden.  

 

We verwachten door de compensatie van Gemeente Best en het ZIB dat we jullie kunnen 

tegemoetkomen in de contributie, maar dat is mede afhankelijk van het definitief worden van 

de beschikking van Gemeente Best. Als we de compensatie van de Gemeente Best binnenkort 

niet ontvangen, zullen we helaas alsnog eind februari de kwartaalcontributie moeten gaan 

innen. 

 

Tenslotte willen we mededelen dat we achter de schermen bezig zijn met de overstap naar een 

andere provider voor de website en de mail. Daar merken jullie als leden uiteraard niets van, 

maar het kan zijn dat het tijdens de overstap iets langer duurt voordat  antwoord wordt 

gegeven op een mail. 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur van DBD 
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