NIEUWSBRIEF BESTUUR GEWESTEN
DRENTHE EN GRONINGEN
Datum: 6 maart 2021
AAN ALLE LEDEN VAN VERENIGINGEN DIE LID ZIJN VAN DE GEWESTEN DRENTHE
EN GRONINGEN VAN DE KNSB
Beste sportvrienden,
Het College van B&W van de gemeente Groningen heeft bevestigd dat het ijs dat we niet
voor trainingen hebben kunnen gebruiken vanwege de Coronacrisis, niet in rekening wordt
gebracht. Het wel gebruikte ijs, voor de jeugd, wordt uiteraard wel in rekening gebracht.
Om deze reden heeft het DB van de gewesten Drenthe en Groningen zich gebogen over de
teruggave van baankaartgelden.
De kaarten zijn besteld en betaald via de vereniging waarvan een rijder lid is. De teruggave
zal daarom ook via de vereniging verlopen.
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
A) Algemeen en langebaan:
1) Alle masters, senioren, neo-senioren en A-junioren krijgen het volledige bedrag
van de door hen gekochte kaart teruggestort.
2) Junioren-B hebben ongeveer één maand kunnen schaatsen (van de zes); van hen
wordt 80% van het baankaartgeld teruggestort.
3) Junioren-C hebben iets minder dan de helft van de weken kunnen schaatsen; van de
kaarten van deze categorie wordt 60% teruggestort.
4) Pupillen hebben ongeveer de helft van de weken kunnen schaatsen; van de kaarten
van deze categorieën wordt 50% teruggestort.
B) Shorttrack:
Hier hebben alle groepen tussen begin oktober en medio december alle uren kunnen
schaatsen binnen de geldende coronaregels.
Van alle rijders wordt daarom 50% van het geld van de baankaart teruggestort.
Uitzondering op bovenstaande vormen zes leden (junioren-A en senioren) die een
combinatiekaart hebben van shorttrack en langebaan schaatsen. Voor hen zal een
maatwerkoplossing getroffen worden.
C) Kunstrijden:
KCG huurt geen ijs via het gewest. Met DKV is het gehuurde ijs reeds verrekend.
Het DB gaat er vanuit dat het terug te ontvangen geld van de baankaarten voor eind maart
bij de penningmeester van de vereniging zal zijn en dat de vereniging daarop het geld één
op één terugstort naar de leden.
Het DB heeft op korte termijn contact met de verenigingen over de teruggave en naar
verwachting zal snel daarna het geld geretourneerd worden.
Met vriendelijke groet namens het DB van de gewesten Drenthe en Groningen van de
KNSB,
S.J. Groeneveld; secretaris

