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 We gaan weer los!  
 

 Contributie januari: 
halve maand 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ook sponsor worden? 
Informeer naar de 
mogelijkheden door een mail 
naar :                                    
actief-eelde@nttbnoord.nl          

 

Bezoek ook eens de website: 
http://www.ttvactief.nl 
Of Facebook: /TTVActiefEelde 

                           

  

  

 

  

  
 

 

We gaan weer los! 
 
Afgelopen vrijdag hield het kabinet weer een persconferentie. Het kondigde 
een aantal versoepelingen aan. Zo mag de binnensport weer beginnen. 
Met vrij spelen, trainen, en op woensdagochtend de Oldstars. 
Kortom, we gaan weer los! 
 
De leden kunnen deze week dus weer op de bekende tijden komen:  
Dinsdag: Vanaf 17.15 / 18.15  Training jeugd groep I en II 
  Vanaf 19.30    Vrij spelen senioren 
 
Woensdag: Van 10.00 – 11.30   Oldstars 
 
Donderdag: Vanaf 17.30 / 18.30  Training jeugd groep I en II 
  Vanaf 20 uur   Training senioren 
 
 

          
 
 
We hebben nog wel met enkele maatregelen te maken. Het zijn de bekende 
van in het najaar: 

 Toegang met een geldige QR code (18 jaar en ouder) 
 Geen publiek 

 
Ook gelden de algemene basisregels nog: 

 Klachten? Blijf dan thuis en doe een test 
 Houd 1,5 meter afstand 
 Hoest of nies in je elleboog 

 
 
De kantine is nog gesloten. Of dit ook op woensdagochtend voor de pauze 
van de Oldstars geldt, ligt als vraag bij de gemeente. 
Verder mag er nog geen competitie gespeeld worden. De komende weken zal 
daarover meer duidelijk worden. Gelukkig mogen we al wel weer vrij spelen 
en trainen. 
 
We hebben de vereniging in de afgelopen bijna 2 jaar vrij kunnen houden van 
Corona. Met dank aan de leden, die naar bovenstaande punten handelen. 
Bedankt daarvoor! Dat is mooi, zo omzien naar elkaar. 
 
 
 

http://www.ttvactief.nl/
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Vervolg:  
 

 Contributie januari: 
halve maand 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ook sponsor worden? 
Informeer naar de 
mogelijkheden door een mail 
naar :                                    
actief-eelde@nttbnoord.nl          

 

Bezoek ook eens de website: 
http://www.ttvactief.nl 
Of Facebook: /TTVActiefEelde 

                           

  

  

 

  

  
 

 

 
Contributie januari: halve maand 
 
Tot slot nog een praktisch punt. Nu we half januari weer kunnen spelen, gaan 
naast de vaste kosten ook alle variabele kosten weer lopen. 
De vereniging heeft zoals u merkte per 1 januari geen contributie geïnd.  
Om parallel aan de start van het sportaanbod financieel neutraal te draaien, 
zal de vereniging januari alsnog voor de helft innen. 
 
De “halfjaarbetalers” hebben januari overigens reeds eerder betaald. Voor 
hen geldt dat zij de reeds betaalde maand december en de 1e helft van januari 
straks nog verrekend krijgen, in mindering op de periode februari t/m juni. 
 
De Oldstars kennen een strippenkaartsysteem. Zij kunnen gewoon weer met 
hun kaart komen. 
 
 

 
  

http://www.ttvactief.nl/

