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Betreft: Financiële gevolgen COVID-19 pandemie

Geacht College.
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme
omvang. We zijn in een situatie beland die we tot voor kort niet voor mogelijk hielden en die
een enorme impact heeft, zowel zakelijk als privé. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van
uw en onze medewerkers en bezoekers altijd voorop.

Wij, als Optisport Huizen B.V.. willen er alles aan doen om samen met u zo goed mogelijk
door deze periode heen te komen. Samen met u en onze andere stakeholders willen we
ervoor zorgen dat de ingrijpende gevolgen van de sluitingen en beperkte openstellingen, voor
de uitvoering van onze opdracht voor alle betrokkenen zo beperkt mogelijk blijven.

Dit doen wij onder meer door in de perioden dat wij open mogen zijn ons aan de voorschrif
ten vanuit de (rijks)overheid, veiligheidsregio’s en de adviezen van het RIVM te houden.
Ondanks al deze maatregelen willen wij in dat verband graag het volgende onder uw aan
dacht brengen.
Het is nu nog te vroeg om alle gevolgen concreet in te schatten, maar het is duidelijk dat de
sluitingen een grote negatieve impact hebben op de exploitatieresultaten ais gevolg van een
grote daling in het aantal bezoekers. Daarnaast verwachten wij dat de periode van herstel,
nadat de zwembaden weer permanent open mogen, veel langer zal duren dan eerder ge
dacht. De coronaperiode heeft bij jong en oud, bij individuen en verenigingen enorm veel
teweeg gebracht. Iedereen is geschrokken en het zal nog enige tijd duren voordat men weer
volop gaat bewegen als de opgelegde maatregelen verdwijnen, zowel alleen als in groeps
verband.

Ten slotte lopen de kosten zoals personeel, huur, energie en onderhoud gedurende de gehe
le coronaperiode gewoon door. Hierbij worden wij iedere keer geconfronteerd met extra opstartkosten en extra kosten ter voldoening van wederom opnieuw aangepaste coronamaatregelen gedurende de openingsperioden, alsmede de communicatie hieromtrent.
Uiteraard stellen wij alles in het werk om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken.
Hierbij maken wij gebruik van alle ter beschikking zijnde steunmaatregelen welke helaas
verre van voldoende zijn om de financiële gevolgen te dekken. Wij zijn blij dat de overheid
inmiddels ook inziet dat onze branche extra zwaar is getroffen en zij heeft ons geïnformeerd
over een op handen zijnde aanvullende compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid. De
exacte invulling en voorwaarden van deze regeling zijn nog niet bekend. Deze worden in de
loop van deze maand verwacht.
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Wij schrijven u deze brief met het verzoek om het exploitatietekort van Optisport Huizen B.V.
over het jaar 2020 als gevolg van de corona-uitbraak te agenderen in verband met de invloed
op de uitvoering van de overeenkomst met u. Daarnaast willen wij u middels dit schrijven
vriendelijk verzoeken om, indien de compensatieregeling van de Rijksoverheid materieel
tekort schiet, een gesprek aan te gaan over (aanvullende) compensatie-mogelijkheden vanuit
de gemeente. In de tussentijd, zolang de compensatieregeling nog niet van kracht is, ver
zoeken wij om opschorting van de huurbetalingen over de periode juni t/m december 2020.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de specifieke compensatieregeling vanuit de Rijks
overheid verwachten wij in de eerste helft van 2021 hierover een betalingsregeling met u te
kunnen treffen.
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Met vriéndelijke greet,

Optisport Huizen B.V.
Michel Kpuwenhoy^
AlgepiWn Directóur
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