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Lange tijd hebben we onze
mooie sport niet kunnen
uitoefenen zoals we dat graag
zouden willen. De roep om
meer vrijheid wordt groter.
Ook vanuit NOC*NSF wordt
de druk opgevoerd richting
politiek om toch meer
sportmogelijkheden te
creëren. Middels een
paginagrote advertentie in de
landelijke dagbladen wordt
hier aandacht voor gevraagd.
ALV
Als bestuur schatten we de
situatie nu zo in, dat we vanaf
het volgende seizoen weer
volop kunnen sporten.
Daarom hebben we ook
besloten om de ALV in het
voorjaar door te laten gaan.
Een fysieke vergadering zal
nog niet mogelijk zijn. De
verenigingen worden vooraf
geïnformeerd over de
onderwerpen die ter
stemming komen. Door
middel van een schriftelijke
stemming proberen we toch
de mening van alle
verenigingen te ontvangen.
Deze wordt dan op de onlinevergadering bekend gemaakt.
Om de afdelingen en
verenigingen daarvoor de tijd
te gunnen, hebben we
besloten de ALV te
verplaatsen van 6 april naar
10 mei.
WBTR
Door de 1e kamer is een
wetswijziging goedgekeurd
die vanaf 1 juli 2021 in gaat.
Dit heeft betrekking op o.a.
aansprakelijkheid van
bestuurders van
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verenigingen. Wij komen er op
een later moment nog op terug.
Om alvast informatie op te
doen, verwijs ik graag naar de
website: https://wbtr.nl .
Met de mededeling elders in
deze nieuwsbrief over
voortgang van de NKBwedstrijden proberen we
duidelijkheid te verschaffen. We
hopen dat er wel mogelijkheden
gaan ontstaan om toch
wedstrijden te kunnen spelen.
Met ons besluit menen wij die
ruimte te creëren voor de
afdelingen en verenigingen,
zodat het verenigingsgevoel
weer vergroot kan worden.
Ik hoop dat iedereen de kloot
weer mag en gaat oppakken. Dit
komt ten goede aan je eigen
gezondheid, welzijn, vereniging
en saamhorigheidsgevoel. Ik
wens iedereen een goede
gezondheid toe.

Wedstrijdzaken
Al sinds half oktober vorig jaar
hebben we geen enkele
wedstrijd mogen spelen. Nu de
corona situatie langzaam maar
zeker iets lijkt te verbeteren
moeten we gaan nadenken over
de mogelijk te spelen
wedstrijden in de rest van
seizoen 2020-2021.
Binnen het NKB bestuur zijn
diverse opties besproken, zoals
een halve competitie spelen of
alleen cupwedstrijden
organiseren. Maar ook met
betrekking tot de Nederlands
Kampioenschappen zijn diverse
opties besproken, zoals
verspreiden over meerdere
dagen of een beperkte
deelname.

Maar tijdens alle besproken
opties blijven er
onduidelijkheden en
vraagtekens over het al dan niet
door kunnen gaan van deze
wedstrijden. We zijn dan ook tot
de conclusie gekomen dat we
niets anders kunnen dan het
seizoen 2020-2021 afsluiten. De
LVC en LSC competitie verklaren
we als niet gespeeld, er zal dan
ook geen winnaar en degradant
bepaald worden. Tevens zullen
er geen NKB cupwedstrijden
georganiseerd worden.
Ook zullen er in het jaar 2021
geen Nederlands
Kampioenschappen
georganiseerd worden. Op dit
moment worden er nog geen
vergunningen voor
evenementen afgegeven. Het is
dan ook niet mogelijk om in juni
een dergelijk evenement te
organiseren. Er is gesproken om
het NK later in het jaar te
organiseren. Maar om de
voortgang van diverse
competities seizoen 2021-2022
niet in gevaar te laten komen, is
er voor gekozen om net als in
2020 geen NK te houden.
Mochten er versoepelingen
komen dan kunnen deze
gebruikt worden om het
verenigingsleven weer op touw
te zetten, jeugdwedstrijden
en/of afdelingswedstrijden te
organiseren.
We vinden jammer dat we jullie
geen ander, positiever, bericht
kunnen geven. Maar we hopen
dat eenieder goed en gezond
door deze rare tijd komt en we
jullie in seizoen 2021-2022 weer
op een sportieve manier kunnen
treffen.

