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Beste beachvolleyballiefhebber,
Buiten is het heerlijk lenteweer en wij, en waarschijnlijk jullie ook, staan te trappelen om de
beachvolleybal uit de kast te pakken en aan de slag te gaan! Helaas is dat, behalve beachvolleyballen
in je eigen woonkamer of tuin, nog niet mogelijk.
Ondanks de grote onzekerheid over de weken die voor ons liggen hopen we straks weer met de zon
in het gezicht en in de wind in de haren te kunnen genieten van beachvolleybal(trainingen) en
beachtennis. De onzekerheid over: wanneer en op welke manier we weer kunnen starten heeft
ervoor gezorgd dat we de inschrijvingen afgelopen maandag niet geopend hebben.
Wel zijn we afgelopen donderdag “virtueel” bijeen geweest om te bespreken hoe en op welke
manier we zo goed mogelijk op de ontstane situatie kunnen anticiperen.
Daar is het volgende uitgekomen:
Trainingsblokken: De afgelopen jaren hadden we drie trainingsblokken, 1 tot de zomervakantie, 1
tijdens de zomervakantie en 1 na de zomervakantie. Aangezien het onduidelijk is wanneer weer
gestart wordt zullen we nog geen trainingsblokken vaststellen. Dit betekent dat inschrijven voor één
of meerdere blokken ook nog niet mogelijk zal zijn.
Niveau’s: De niveaus die we voorheen hanteerden zullen we blijven hanteren, de niveaus zijn te
vinden op de website (https://beachclubrotterdam.nl/trainingen/this-is-beachvolleyball/). Voor de
jeugdindelingen gaan we nog in overleg met de zaalverenigingen maar de Indeling zal waarschijnlijk
op leeftijd gebaseerd zijn. Voor grotere groepen (bijvoorbeeld een geheel zaalteam) kunnen we
maatwerk bieden (zie ook: https://beachclubrotterdam.nl/voor-bedrijven/veldhuur-voorzaalvolleybalteams-of-verenigingen/)
Lid worden, inschrijven en contributie: De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we een steeds
grotere groep beachvolleyballers hebben die jaarlijks terugkomen en merken we dat we een steeds
hechtere vereniging worden. Om die reden willen we de contributiestructuur iets aanpassen.
Iedereen die trainingen wil volgen, deel wil nemen aan activiteiten of structureel vrij wil spelen moet
lid zijn van Beach Club Rotterdam. Voorheen zat dit verwerkt in de prijzen van de trainingen maar dat
gaan we nu loslaten.
Wat betekent dit concreet? Als lid van Beach Club Rotterdam betaal je jaarlijks € 10 (volwassenen) en
€ 7,50 (jeugd, Leden die op 1 mei van het betreffende jaar nog geen 18 jaar of ouder zijn). Dit
lidmaatschap loopt door tot het moment dat je zelf opzegt, uiteraard zullen we daar jaarlijks een
reminder over sturen).

Zodra je lid bent kun je deelnemen aan de activiteiten, inschrijven voor trainingen of andere vormen
van lidmaatschap aanschaffen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het vrijdagavond beachtennis, om lid
te worden betaal je € 10 en daarna kun je (tegen betaling) inschrijven voor het vrijdagavond
beachtennis.
Het belangrijkste voordeel van nu lid worden/blijven:
leden krijgen voorrang bij het inschrijven voor de trainingen.

Wat de prijzen van de trainingen, vrijspelen, veldhuur etc. daadwerkelijk worden weten we nog niet.
Dit wordt bepaald door het aantal weken dat ons seizoen zal duren en bijvoorbeeld welke huur de
gemeente ons daarvoor zal rekenen. Onze insteek is dat de gemiddelde prijs per training niet veel af
zal wijken van voorgaande jaren.
Wat kun je nu doen? Je kan vanaf nu lid blijven / lid worden. Dit zorgt ervoor dat je straks als eerste
in kan schrijven voor de trainingen! Daarnaast zullen we op het inschrijfformulier een aantal vragen
stellen zodat we ook de behoeftes kunnen peilen.
Lid worden/blijven doe je hier: https://beachclubrotterdam.nl/inschrijven/
Hopelijk tot snel, in goede gezondheid!
Met sportieve groet,
Namens Beach Club Rotterdam,
Rebekka, Richard, Martijn, Sjani en William

