Steenbergen 2 april 2020
Beste lid van Diomedon,

De gevolgen van de Corona‐ crisis blijven voorlopig nog
even goed zichtbaar. Voor hen die ziek zijn of door de maatregelen minder mobiel is dit een heel
vervelende periode. Voor alle andere zijn de maatregelen op zijn zachtst gezegd lastig en vooral
beperkend. Zo is er bijvoorbeeld geen school op de gewone manier, vindt al het werk vooral in en
rond het huis plaats en zijn er ook geen sporttrainingen. Dat allemaal om de mensen die nu hard
moeten werken om ons gezond te maken en te houden alle ruimte te geven om veilig te werken.
Uiteraard beseffen we ons dat we het verschil kunnen maken door te doen wat er van ons verwacht
wordt. Dat is niet altijd makkelijk en stelt ons soms ook voor onverwachte dingen die een oplossing
vragen. Klein leed, vaak, maar omdat de wereld om ons heen nu wat klein is geworden ervaren we
dat niet altijd zo. Het allerbelangrijkste is nu dat we goed voor elkaar zorgen, elkaar, letterlijk en
figuurlijk, de ruimte geven en vooral zelf er alles aan doen gezond te blijven. Helaas kunnen wij, als
sportvereniging, hiervoor nu geen ondersteuning bieden in de vorm van trainingen.
Sportvereniging Diomedon met de afdelingen atletiek en trimmen, survival en volleybal heeft, net als
alle andere vereniging en clubs, op dit moment weinig betekenis voor veel leden. Er zijn immers geen
trainingen, wedstrijden en evenementen. Omdat we, als bestuur, niet stilzitten willen we van ons
laten horen via deze nieuwsbrief. Achter de schermen gebeurt nu veel. Zo is het contact, telefonisch
en per mail, met de gemeente al lange tijd niet meer zo intensief geweest. Ook laten de
overkoepelende sportbonden en de beheerder van het Cromwiel zich horen. Hieronder een
weergave van wat er zoal speelt in uw vereniging.
Algemene ledenvergadering 2020 op woensdag 16 september 2020
De geplande vergadering in maart kon geen doorgang vinden. We hebben, uiteraard weer onder
voorbehoud, een nieuwe datum gepland. Graag nodigen we u uit op woensdag 16 september 2020
voor de algemene ledenvergadering van SV Diomedon. Reserveer deze datum vast in uw agenda. In
de maand augustus sturen we u nog een persoonlijke uitnodiging met daarbij de stukken die we
tijdens de vergadering zullen bespreken. De Hans Esmyer bokaal voor 2020 reiken we dan ook uit.
Alle jubilarissen hebben ondertussen hun bloemen al ontvangen dus dat agendapunt zal maar kort
aandacht krijgen tijdens de vergadering.
Financieel
Zowel de sportbonden, de gemeente Steenbergen en de eigenaar van het Cromwiel hebben ons
gevraagd alle contributies en huur gewoon te betalen en bij de leden de contributies te blijven innen.
We hebben echter besloten dat we, om leden tegemoet te komen, de contributie over de maand mei
2020 niet zullen innen. We willen u namelijk erg graag als lid behouden en vinden dat we dit als
gebaar nu moeten doen. Echter, onze kosten gaan wel gewoon door dus we beperken het voorlopig
tot één maand. Als alles weer normaal is, laten we hopen dat dit snel is, dan gaan we als vereniging
kijken wat we voor andere maanden kunnen en moeten doen. Daarbij vragen we de leden ook om
input.

Mocht het zo zijn dat u, vanwege de Coronacrisis, in inkomen erg achteruit gaat en daardoor de
contributie niet meer kunt betalen: neem dan contact op met een bestuurslid van de vereniging.
Ieder bestuurslid kan dit dan, zonder verdere uitleg, bij het hoofdbestuur aangeven en dan stoppen
we de contributie tijdelijk. U blijft dan gewoon lid en zodra het weer kan starten we de
contributiebetaling weer op in overleg met u.
Het betalen van de contributies aan de sportbonden en de huur van de locaties bekijken we, als
hoofdbestuur, per periode. Uiteraard misgunnen we niemand de inkomsten maar ook als vereniging
willen we kunnen blijven bestaan. Tenslotte willen we, zodra het weer kan, voor de leden weer snel
een mooi aanbod aan trainingen, wedstrijden en evenementen organiseren. De gemeente
Steenbergen is overigens bereid kritisch met de verenigingen na te gaan wat er wel en niet mogelijk
is in deze tijd rondom het betalen van de vaste kosten. We waarderen de positieve en meewerkende
houding van de gemeente in deze periode.
Sportpark
De gemeente heeft alle verenigingen in Steenbergen laten weten dat er alleen met ontheffing
toegang is tot de sportfaciliteiten. De onderhoudsploegen van Diomedon (atletiek en survival), maar
ook van VV Steenbergen, hebben die ontheffing niet gekregen. De gemeente blijft overigens wel
maaien. In de praktijk betekent dit dat het betreden van het sportterrein nu strafbaar is: even iets
ophalen, spelen op de velden etc. mag niet!
Atletiek en trimmen
We hebben even een piek in gebruik van de baan gehad vanwege de komst van Spado‐atleten. Dat
staat in schril contrast tot hoe de baan er nu bij ligt. Geen trainingen, geen loopcursus en vooral ook
helemaal geen wedstrijden en competitie. We kijken samen met de regio en de atletiekunie naar een
invulling voor het najaar.
De stratenloop “10 km van Steenbergen” is verplaatst van 29 maart naar 23 augustus. Wederom op
een zondagochtend. We hopen op een goede opkomst en op de website is meer informatie te vinden
over deze loop over 10 km maar ook over 5 km. En voor de jeugd een loop op de baan over 1200m.
De zaaltrainingen die niet alleen voor de conditie maar ook voor de sociale contacten erg
belangrijk zijn, liggen nu helaas stil.
Survival
De survivalrun mag dit jaar niet doorgaan; later in het jaar organiseren is geen optie. De volgende run
is op 25 april 2021 gepland. Er was al heel veel tijd, moeite en ook geld besteed aan de
voorbereidingen. Vanwege het algemene verbod van de gemeente om op het sportterrein te komen
kunnen we de geplande veranderingen aan de hindernisbaan nog niet uitvoeren en de al
opgebouwde hindernissen in Steenbergen nog niet opruimen.
Ook de clubrun en de BBQ kunnen in april niet doorgaan. We proberen hiervoor wel een datum te
prikken na de zomervakantie. We houden de leden op de hoogte zodra er meer informatie is.

Volleybal
De trainingen in de zaal zijn gestopt. Vooralsnog tot in ieder geval eind april. Daarnaast is het erg
onzeker of het Beachvolleybal toernooi door kan gaan. Uiteraard informeren we u zodra daar meer
duidelijkheid over is.
Jeugdcommissie
Ook de activiteiten van de jeugdcommissie kunnen helaas voorlopig niet doorgaan, zoals b.v het
paaseieren zoeken. Ook stond er binnenkort een activiteit voor de junioren op de agenda. We weten
niet wanneer die nu door kan gaan. Jammer, maar het is even niet anders. We hopen jullie in ieder
geval allemaal te zien, als we weer leuke activiteiten voor jullie kunnen gaan organiseren.
Tenslotte
Naast leden en deelnemers aan de wedstrijden en evenementen hebben we uiteraard straks ook
weer vrijwilligers nodig. Een vereniging kan nu eenmaal niet zonder. We hopen daarom dat we, in
betere tijden, weer een beroep op u kunnen doen!

Mocht u, om wat voor reden dan ook, een reactie willen geven kan dit bij het hoofdbestuur van SV
Diomedon of bij de bestuursleden van de afdelingen (zie voor contactinformatie de website). Alle
reacties maar ook vragen zijn welkom; we proberen zo goed en snel als mogelijk te reageren. Dat kan
persoonlijk zijn of, als het meer leden aangaat, bijvoorbeeld in een volgende nieuwsbrief.
Namens alle bestuursleden van SV Diomedon,
Dorien Verweij
Voorzitter SV Diomedon
(voorzitter@diomedon.nl)

