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Onderwerp: Coronavirus

Ootmarsum, 26 maart 2020

Geachte leden, vrijwilligers en andere belanghebbenden van KOSC,
Het coronavirus houdt ons allemaal in een stevige wurggreep. De effecten hiervan zijn voor ons
allemaal dagelijks merkbaar, soms zelfs van heel dichtbij.
We hebben allemaal onze persoonlijke zorgen. Misschien ben je zelf of is een van je dierbaren ziek
en maak je daar vreselijk zorgen om. Misschien heb je zorgen omdat je dierbaren niet meer kunt
bezoeken omdat ze in een verpleegtehuis zitten. Misschien heb je zorgen over wat er met het
werk en inkomen gaat gebeuren? Het zijn onzekere tijden waar we plotsklaps in zijn beland.
Gelukkig zien we ook saamhorigheid ontstaan. Mensen die oog hebben voor elkaar, mensen
werkzaam in vitale beroepen die een hart onder de riem wordt gestoken. Samen staan we sterk.
Ook bij KOSC zien we initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Dat past bij KOSC, dat is waar we
voor staan. Ik doe daarom een oproep tot solidariteit: we hebben elkaar keihard nodig in deze
uiterst onzekere tijd. Want ook bij KOSC maken we ons zorgen over de impact van het virus.
Gezondheid
Allereerst de zorg om de gezondheid van onze leden, vrijwilligers en iedereen die KOSC een warm
hart toedraagt. Dit is de belangrijkste zorg. We hopen vurig dat we ongeschonden uit deze
periode zullen komen. Jong en oud: hou je aan de voorschriften!
Sportieve prestaties lopende en nieuwe seizoen
Hebben we zorg over sportieve prestaties van dit en het komende seizoen? Dat we uiteindelijk
weer gaan voetballen is zeker! Wanneer? Dat weten we niet. Wat deze periode betekent voor het
lopende en nieuwe seizoen weten we eveneens nog niet. De KNVB zal hierover pas rond 6 april
een definitief besluit nemen.
Dat we daardoor de komende maanden veel uitdagingen hebben staat als een paal boven water.
Het klinkt raar om dat binnen een sportvereniging te moeten zeggen, maar we hebben nu even de
minste zorg over (sportieve) prestaties van het lopende seizoen en de aanloop naar het komende
seizoen.
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Financieel
We hebben zeer zeker zorg over de financiële impact van deze crisis. Net als andere verenigingen
is KOSC een club die ook een zakelijke kant heeft. Elke maand komt er geld binnen en er gaat geld
uit. Onze geldstromen staan onder druk. Dit willen we hieronder nader toelichten.
Contributies
De opbrengsten uit de contributie van onze leden is van levensbelang voor het voortbestaan van
KOSC. We hopen (en gaan we er min of meer vanuit) dat deze crisis ons geen leden gaat kosten en
dat wij de contributie “normaal” mogen ontvangen. Mocht je door de betaling van contributie in
de problemen dreigt te komen, is er begrip en gaan we in gesprek met elkaar voor mogelijke
oplossingen! Meld je dan via bestuur@kosc.nl
Kantine-inkomsten
Door de afsluiting van het sportcomplex zit de kantine eveneens op slot. De inkomsten uit de
kantine leveren voor KOSC een substantiële dekking van de kosten die wij als vereniging moeten
maken. Voor de beeldvorming: als de kantine tot medio juni op slot moet blijven missen we
ongeveer de helft van de kantine inkomsten.
Sponsorinkomsten
Veel van onze sponsoren behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Juist daar heerst veel
onzekerheid over de nabije toekomst. Wat dat voor KOSC betekent kunnen we nu nog niet
vaststellen.
Uitgaven.
Natuurlijk zullen we ook aan de uitgavenkant flink moeten snoeien. Ook zullen we kritisch kijken
naar de mogelijkheden om kosten te besparen bij de verbouwing van de kantine waar we nu
middenin zitten. Contacten met de bank, KNVB en gemeente helpen ons op gang. Of dat afdoende
is kunnen we nu nog niet inschatten. De keuzes die we noodgedwongen moeten maken worden
transparant met jullie gedeeld.
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Solidariteit.
Wat we van jullie allen nodig hebben is begrip, solidariteit en meedenken in oplossingen. Samen
de schouders eronder. Denk in deze moeilijke tijd vooral hoe we elkaar kunnen helpen! Elke
voetballiefhebber weet het: you never walk alone.
Voor tips, suggesties of andere aandachtspunten: stuur een mail naar bestuur@kosc.nl, of neem
contact op met een van de bestuursleden. De gegevens staan op onze site.

Met vriendelijke groeten,

Harold Rorink
Voorzitter voetbalvereniging KOSC
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