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Beste bestuursleden,
Nog altijd zijn de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar: de sportzalen en kantines zijn nog gesloten,
sportcomplexen liggen er voor een groot deel van de tijd verloren bij.
Toch moet ook dit sportseizoen als verloren worden beschouwd.
Maar: Er is goede hoop dat er na de zomer weer veel mogelijk gaat worden.
Het afgelopen jaar overziend hebben de verenigingen veel moeten inleveren, in sociale zin maar ook
op financieel gebied. De MSR heeft twee keer een onderzoek gedaan naar de gevolgen. De eerste keer
in april 2020, de tweede keer in oktober van dat jaar.
In oktober is er door 95% van de verenigingen gereageerd. Een bijzonder hoog percentage!
De resultaten zijn samengevat in een overzicht waarin alle reacties van de verenigingen werden
opgenomen. Dat hebben jullie eerder ontvangen.
Samenvatting van de conclusies in oktober 2020:
De sociale betrokkenheid die een vereniging biedt wordt zeer gemist.
Er is onzekerheid over de toekomst.
De meeste verenigingen hebben geen acute financiële problemen.
Verenigingen moeten hun reserves aanspreken omdat inkomsten zijn weggevallen.
Verenigingen moeten investeringen uitstellen, mogelijk afstellen.
Overleg met wethouder Evers
In oktober 2020 heeft de wethouder jullie uitgenodigd om via Teams met hem en ook met
burgemeester Haan in gesprek te gaan en ervaringen over de gevolgen van de corona met je te delen.
Op die uitnodiging is door veel verenigingen ingegaan.
Er is toen afgesproken om na een half jaar opnieuw te inventariseren om een goed overzicht te hebben
welke gevolgen een heel coronajaar voor de verenigingen heeft gehad.
Nieuw onderzoek
Wil je opnieuw mee doen en een samenvatting geven van de gevolgen voor jouw vereniging na ruim
een jaar coronaproblemen? Wil je dan de vragen in de bijlage beantwoorden?
Je ontvangt na inventarisatie opnieuw het overzicht van alle verenigingen. De resultaten gaan ook nu
weer naar de wethouder en de gemeenteraad. Wethouder Evers kan dan overzien hoe de situatie in
Maassluis is en welke maatregelen er nodig zijn.
De beantwoording vóór 20 april a.s.
Je kunt voor de beantwoording de bijlage gebruiken.
Wil je je reactie vóór 20 april retour sturen naar Hanneke Volker, secretaris.msrmaassluis@gmail.com
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Met groet,
namens de MSR,
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