
Veelgestelde   vragen   rondom   de   corona   maatregelen  
 

Hoe   gaat   Budo   Top   Nederland   om   met   de   Maatregelen?  
Budo  Top  Nederland  heeft  meerdere  maatregelen  getroffen  rondom  de  aanpak  van  het  coronavirus  en  de  gevolgen  voor  zowel                   
de  club  als  haar  leden  naar  aanleiding  van  de  noodgedwongen  opgelegde  sluiting  door  het  kabinet.  Zie  hiervoor  de  eerder                    
verzonden   brief.   Deze   is   ook   op   de   website   te   downloaden:   www.budotopnederland.nl/downloads  
 

Tot   wanneer   zijn   de   trainingen   afgelast?  
Tot  6  april  sluit  Budo  Top  Nederland  haar  deuren  naar  aanleiding  van  de  aanvullende  maatregelen  die  het  kabinet zondag  15                     
maart   heeft   opgelegd   in   de   aanpak   van   het   coronavirus.   
 

Waarom   is   het   belangrijk   dat   trainingen   en   wedstrijden   worden   afgelast?  
Bij  trainingen,  wedstrijden  en  evenementen  komen  (veel)  mensen  bij  elkaar  en  zijn  er  (veel)  mensen  dicht  bij  elkaar.  Virussen                    
kunnen  zich  in  dat  soort  situaties  gemakkelijker  verspreiden.  Ondanks  dat  kinderen  weinig  symptomen  hebben  zijn  kinderen  wel                  
één  van  de  grootste  verspreiders.  Het  advies  is  daarom  om  sociale  contacten  zoveel  mogelijk  te  vermijden  en  sportclubs  te                    
sluiten   tot   6   april.  
 

Blijft   Budo   Top   Nederland   contributies   incasseren?   
Ja,  Budo  Top  Nederland  is  genoodzaakt  de  contributiegelden  te  blijven  incasseren  zodat  na  deze  crisis  de  club  kan  blijven                    
bestaan.   Budo   Top   Nederland   vraagt   hierin   om   jullie   steun   en   begrip.  
Het  NOC*NSF  en  het  Kabinet  nemen  het  standpunt  in  dat  de  kosten  die  we  met  z’n  allen  maken,  zoveel  mogelijk  met  z’n  allen                        
dragen.  Om  die  reden  vraagt  ook  de  overheid  de  leden  om  solidariteit  en  adviseren  ze  sportclubs  de  contributie  te  blijven  innen.                      
Voor  de  contributie  is  namelijk  momenteel  geen  compensatieregeling  vanuit  de  overheid  en  zonder  contributies  zullen  wij  als                  
club  geen  inkomsten  meer  hebben  en  niet  meer  kunnen  blijven  bestaan.  Als  alle  burger  hun  abonnementen  en  contributies  stop                    
zouden   zetten   in   deze   crisistijd   dan   komt   de   gehele   georganiseerde   sport   en   economie   in   gevaar.   
 

Waarom   kan   SportCity   of   een   andere   sportclub   de   contributie   stop   zetten?  
Sport  City  pauzeert  het  lidmaatschap  van  de  leden.  De  einddatum  van  het  abonnement  wordt  hierdoor  met  eenzelfde  periode                   
opgeschoven.  Dat  houdt  in  dat  wanneer  SportCity  nu  2  maanden  dicht  zou  zijn  dat  de  contributie  na  afloop  2  maanden  langer                      
moet  worden  doorbetaald  en  uiteindelijk  gewoon  wordt  ingehaald.  Daarnaast  wordt  de  huur  van  gemeentelijke  gebouwen  (denk                 
aan  gymzalen  en  zwembaden)  en  kosten  voor  vrijwilligers  als  trainers  momenteel  in  veel  plaatsen  stopgezet  om  sportclubs  te                   
kunnen  ondersteunen.  Onze  kosten  van  de  locatie  bij  SportCity  vallen  hier  echter  niet  onder  en  moeten  wij  daarom  blijven                    
betalen.  Uiteraard  willen  ook  wij  onze  leden  compenseren  en  daarom  hebben  wij  de  volgende  maatregelen  genomen:  het                  
publiceren  van  trainingsfilmpjes,  het  verbeteren  van  ingezonden  trainingsfilmpjes,  livestream  trainingen,  workshops  en             
trainingen  voor  ouders/broertjes/zusjes  die  geen  lid  zijn  en  de  lessen  met  eenzelfde  periode  als  de  noodgedwongen  sluiting                  
door   te   laten   lopen   in   de   vakanties   om   de   trainingstijd   in   te   halen.   Zie   hiervoor   de   eerder   toegezonden   brief.  
 

Wat   zijn   de   financiële   gevolgen   voor   Budo   Top   Nederland?  
Budo  Top  Nederland  wordt  net  als  iedereen  door  de  maatregelen  geraakt.  Voor  ons  betekent  dat:  onze  leden,  onze  trainers  en                     
de  gehele  club.  De  financiële  gevolgen  voor  Budo  Top  Nederland  zijn  inmiddels  al  opgelopen  tot  €11.500,00.  Dit  komt  doordat                    
alle  activiteiten  op  basis  en  middelbare  scholen  zijn  afgelast  en  hiervoor  is  geen  compensatie  vanuit  de  overheid  of  gemeente                    
gekomen.  Daarnaast  staan  onze  evenementen  zoals  examens  en  clubkampioenschappen  stil  en  komen  er  via  deze  kanalen                 
dus  geen  inkomsten  binnen.  Verder  zijn  we  genoodzaakt  om  extra  maatregelen  en  kosten  te  maken  om  een  goed  online                    
platform   op   te   zetten.   
 

Moet   Budo   Top   Nederland   de   kosten   zoals   huur   door   blijven   betalen?   
In  al  onze  huidige  kosten  zoals  bijvoorbeeld  de  huur  bij  SportCity,  van  €2.100,00  per  maand,  ontvangen  wij  geen  compensatie.                    
Dat  houdt  in  dat  wij  alle  kosten  maandelijks  door  moeten  blijven  betalen  en  doordat  we  een  online  platform  voor  onze  leden  op                       
willen   zetten,   de   kosten   zelfs   hoger   oplopen.   
 

Zijn   er   maatregelen   uit   de   overheid   om   de   financiële   gevolgen   voor   Budo   Top   Nederland   te   beperken?  
Er  is  al  wel  bekend  dat  er  een  regeling  is  die  zich  richt  op  ondernemers  die  door  de  getroffen  maatregelen  hun  activiteiten                       
noodgedwongen  hebben  moeten  staken.  Het  is  nog  niet  duidelijk  of  sportondernemers  hier  ook  onder  vallen  en  daarom  is  het                    
ook  niet  zeker  of  Budo  Top  Nederland  aanspraak  kan  maken  op  de  compensatie  betreft  een  eenmalig  bedrag  van  €4.000.  Met                     
dit   bedrag   hebben   we   echter   nog   steeds   €7.500,00   minder   inkomsten   als   club   en   komt   ons   bestaansrecht   in   gevaar.   
NOC*NSF  deed  18  maart  met  en  namens  de  Nederlandse  sportsector  een  oproep  aan  het  kabinet  om  samen  met  de  sport  wat                      
te  doen  aan  de  consequenties  voor  de  sportwereld  en  hier  een  noodfonds  voor  in  te  richten.  Hier  is  nog  geen  regeling  voor                       
opgezet.   Meer   informatie   over   dit   onderwerp   vind   je   op   de   website   van   het   NOC*NSF   en   Rijksoverheid.   
 

Welke   maatregelen   neemt   Budo   Top   Nederland   om   de   schade   te   beperken   en   faillissement   te   voorkomen?   
Sensei  Sayra  en  Kitty  hebben  besloten  om  zowel  geld  als  tijd  in  te  leveren  om  faillissement  te  voorkomen.  Dat  houdt  in  dat  zij                        
nu  in  hun  zwangerschapsverlof  periode,  de  meivakantie,  zomervakantie  en  herfstvakantie  doorwerken.  Maar  voor  onze  leden                
werken   we   graag   harder   dan   ooit   te   voren   om   ook   voor   jullie   zoveel   mogelijk   de   schade   te   beperken.   
Doordat  de  club  nu  €  11.500,00  verliest  draait  is  voor  Sensei  Sayra  en  Kitty  tevens  besloten  het  vakantiegeld  in  mei  niet  uit  te                        
keren  en  de  lonen  te  verlagen  tot  het  bedrag  is  ingehaald.  Dit  allemaal  om  faillissement  van  de  club  te  voorkomen  zodat  ook  na                        
deze   periode   alle   Toppers   bij   Budo   Top   Nederland   kunnen   blijven   trainen.  
 
Voor   vragen   en   advies   neem   contact   met   ons   op  
Wij  realiseren  ons  ook  dat  er  leden  zijn  die  net  als  ons  in  dezelfde  onzekerheid  zitten.  Deze  leden  willen  wij  zeggen:  schroom                       
niet  en  ga  met  ons  in  gesprek.  Wij  zullen  er  alles  aan  doen  om  ook  jullie  zo  goed  mogelijk  te  ondersteunen.  Voor  vragen  neem                         
contact   met   ons   op   door   ons   te   bellen   naar   Sensei   Sayra   06-14411451   -   Sensei   Kitty:   06-38053112.  


