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Het 2e Terdaantje deze zaal periode. Al is er van de zaal helaas weinig terecht gekomen, zie ook
hieronder. Wel heel interessant nieuws van onze penningmeester. Een kort Terdaantje dus deze
keer, geen uitslagen, geen tussenstanden. Wel weer een activiteitenkalender, al zijn de data
natuurlijk nog steeds onder voorbehoud. We hopen u allen weer snel op het veld te zien.
Lock-down:
Deze gaat dus nog even door. De zaalcompetitie is al geheel door de bond komen te vervallen. In
de hoogste klassen mocht wel worden gestart, net zoals dat bij andere sporten zoals volleybal,
handbal, hockey en basketbal is toegestaan. Dus als je heel erg grote ontwenningsverschijnselen
hebt kun je op tv en internet de vorderingen volgen van je favoriete topclub. Zodra de TC meent
dat we weer (beperkt) het veld op mogen om voorzichtig weer een balletje te gooien, zal dat
direct worden gecommuniceerd. Hou ondertussen vooral je conditie op peil. Loop eens een 5km
voor jezelf, fiets een rondje om Breda of maak regelmatig een wandeling door het Mastbos
#stayfit.
Nieuws van de penningmeester:
Het bestuur heeft de financiële consequenties van deze pandemie en de lock-down voor onze club
nadrukkelijk in kaart kunnen brengen. Deze vallen voor ons gelukkig erg mee! Ok, de kantine
omzet is weggevallen. Maar daarvoor hebben wij van de gemeente uit een steunfonds kunnen
putten. Verder zijn de eigenaren van de sporthallen zo vriendelijk geweest om ons NIETS in
rekening te brengen voor de niet-afgenomen maar wel gereserveerde uren! Voorwaar een
verheugende ontwikkeling in deze barre tijden. Blijft natuurlijk vervelend dat we onze favoriete
hobby van de bal door een korf te gooien even niet hebben kunnen uitvoeren. Is echter klein leed
in deze huidige wereld.
Vanwege het wegvallen van de kosten voor zaalhuur, heeft het bestuur besloten om de
incasso voor de contributie van dit kwartaal te laten vervallen. Hoera, hoera hoera!
Je houdt dus nu geld over. Dat zou je kunnen besteden aan een extra drankje in onze kantine,
zodra dat weer kan natuurlijk. Maar dat is geheel aan U natuurlijk.
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Vacature bestuurslid:
Door persoonlijke omstandigheden heeft ons aspirant bestuurslid Henk zich helaas moeten
terugtrekken. Het bestuur vindt dit natuurlijk erg jammer maar respecteert vanzelfsprekend zijn
besluit. We gaan op zoek naar nieuwe kandidaten. Als onder u zich iemand bevindt die het leuk
vindt om een jaartje mee proef te draaien in het bestuur van de leukste korfbalclub van Breda en
omstreken, meld u zich dan aan. Proef draaien betekent dat je niet direct met een concrete
taakinhoud (“portefeuille”) te maken krijgt. Ook als je iemand kent van buiten de club, welkom.
Vanuit het bestuur:
Maandelijks vergadert het bestuur, de laatste tijd alleen via Teams. Vanuit de diverse commissies
worden wij gevoed met vragen en suggesties. Vooral de LWC (Ledenwerfcommissie) is
momenteel lekker bezig! Vanuit de overheid en onze bond komt ook het nodige binnen. Heb je
iets wat je niet kwijt kan bij je coach of trainer, meld het dan gewoon bij ons.
Momenteel ligt het WTBR op het bordje van het bestuur. Voluit de Wet Toezicht Bestuur
Rechtspersonen. Ook wel de Ferrari-wet genoemd. Bij sommige sportclubs rijden kennelijk
ineens bestuurders in zo’n auto rond vanwege wat schimmige geldstromen. Maar het komt er
voornamelijk op neer dat elke sportclub zijn uitgavenbeleid goed moet kunnen documenteren
omdat zij hoofdelijk daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Halbe en Ralf pikken dit
onderwerp op. De wet gaat deze zomer in.
Activiteitenkalender (onder voorbehoud):
20 maart 2021 Culinaire avond, 19.00 uur in de kantine
17 april 2021 Terda pub quiz in de kantine
6 mei 2021 19e Lustrum van onze club
15 mei 2021 Terda bierproefavond (>18), 19.30 uur in de kantine
19 juni 2021 Seizoen afsluiting met all-time favorites Koppelschieten, Hutspottoernooi + BBQ
26 juni 2021 Jeugdkamp 2021
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