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Betreft: Update Corona ontwikkelingen en halvering contributie ESCA-Zwemmen 
 
Arnhem, 20 januari 2021. 
 

We hebben het allemaal gemerkt, de Corona lock-down treft ons allemaal hard en dat valt ons 
zwaar. Zwaar omdat we als verenging u niet kunnen laten sporten maar ook zwaar omdat de in-
komsten en uitgaven van de vereniging uit de pas lopen. In het begin van de Corona crisis was 
Esca-Zwemmen als een van de eerste verenigingen die zei dat we de contributie gingen halveren 
ten tijden dat er niet gezwommen kon worden. Toen was de situatie dusdanig dat het badwater wat 
we niet hoefde te betalen 50% van de contributie was en het dus heel billijk was om dat te doen. 

Terugloop ledenaantal 

Ook Esca-Zwemmen kampt met een terugloop aan leden en een stagnerende aanwas van nieuwe 
leden. Op zich wel te begrijpen want daar kampen veel verenigingen mee maar dit is wel de doorn 
in het oog van ook onze vereniging.  

Contributie 

Ondanks dat het aantal leden teruggelopen is gaan we toch de contributie weer halveren. We zul-
len hierdoor meer kosten hebben dan we aan contributie binnenkrijgen. Om die reden zullen we 
van maand tot maand moeten bekijken hoe lang we deze halvering kunnen handhaven en kunnen 
we nog niet beloven dat dit voor onbepaalde tijd geldt zolang de lock-down van kracht is. 

Dringende oproep! 

Ik doe dan ook een dringende oproep op al onze leden om alsjeblieft het lidmaatschap niet op te 
zeggen. Want door het lidmaatschap op te zeggen worden de inkomsten nog minder en zal het 
voor de vereniging nog moeilijker worden om onze leden tegemoet te komen. 

Het groene hart 

Aan de leden die de vereniging willen steunen en deze halvering mogelijk willen maken voor de 
leden die het ook moeilijk hebben in deze tijden vragen we ook weer te doneren aan het Groene 
Hart: 
Overmaken kan op ons banknummer: NL 19 RABO 0341419052 t.n.v. ESCA-Zwemmen onder 
vermelding “Groen hart”. De vereniging is u dankbaar. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan 
zullen wij u daarover op de hoogte houden. Voor vragen kunt u mailen naar info@esca-
zwemmen.nl. 
  
Met sportieve groet, 
  
Namens het bestuur 
Maurice Uytdewilligen 
Voorzitter Esca-Zwemmen 


