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Onderwerp  
Update coronavirus / inning contributie 
 
 
Beste (ouders van) leden,  
 
De lockdown die aanvankelijk tot en met 9 februari zou duren is inmiddels verlengd en duurt in ieder 
geval tot en met 2 maart. Helaas is er daardoor voorlopig nog steeds geen zicht op het hervatten van 
sporten in groepsverband. In deze brief geven we jullie weer een korte update. 
 
Contributie 
Aan het begin van het seizoen hebben we gecommuniceerd dat de contributie wordt geïnd in drie 
termijnen, op 15 september en 1 december 2020 en op 1 maart 2021. In november 2020 berichtten 
we jullie vervolgens dat de inning van contributie op de gebruikelijke wijze zal plaatsvinden, ondanks 
het stilleggen van de trainingen en competitie. Hierdoor kan Atak aan alle financiële verplichtingen 
blijven voldoen. 
 
Gemeente Waalwijk brengt voorlopig geen huur voor de sporthallen in rekening. Daarnaast heeft de 
Nevobo verenigingen laten weten dat een deel van de teamgelden wordt gerestitueerd. Omdat er 
voorlopig ook nog geen zicht is op het hervatten van volleybalactiviteiten hebben wij besloten om de 
derde contributietermijn op 1 maart aanstaande daarom niet te innen. Atak loopt daarmee geen enkel 
financieel risico. 
 
Activiteiten de komende periode 
Zodra de lockdown wordt opgeheven en het weer is toegestaan om te sporten in groepsverband zullen 
wij bekijken of en op welk moment dit op een verantwoorde manier kan worden georganiseerd. 
Daarnaast wordt op korte termijn gestart met de voorbereidingen op het buitenseizoen en de 
trainingen op Waspik Beach.  
 
De activiteitencommissie heeft alle leden van Atak onlangs een uitnodiging gestuurd voor ‘Atak goes 
live’, een gezellige online quizavond voor de hele club op zaterdag 27 februari aanstaande. Wij 
zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk Atakkers deelnemen aan dit leuke initiatief. Kijk hier voor 
meer info en schrijf je in! 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Stuur ons dan een mail via bestuur@atak55.nl.  
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 

https://atak55.nl/nieuws/nieuwsberichten/atak-goes-live
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