Beste Monnikenlopers,
Sinds onze nieuwsbrief aan jullie van 16 maart jl. hebben wij enkele tientallen reacties gehad van
lopers die ontevreden, dan wel boos, zijn m.b.t. de regeling zoals in de nieuwsbrief opgenomen is.
Men wil geld terug, maar vraagt ook vaak of de bus- en bootkaarten niet veel langer geldig gemaakt
kunnen worden dan alleen de dagen rondom 28 maart a.s. Wij vinden het belangrijk om hier
eenmalig een reactie op te geven naar alle deelnemers.
Er zijn in het recente verleden vaker loopevenementen afgelast (om wat voor reden dan ook)
Daarom hebben wij in de algemene voorwaarden de “overmacht clausule" opgenomen. We zagen
het Coronavirus zeker niet aankomen, maar moeten ons als vrijwilligersorganisatie simpelweg
indekken tegen onverwachte omstandigheden. De kosten moeten we kunnen dragen, zeker om in de
toekomst jaarlijks een Monnikenloop te kunnen organiseren.
Wat doen wij met de inkomsten van dit jaar?
We hebben en gaan nog kosten maken voor deze editie. Hoe? Dat leggen we graag uit.
Wij voldoen aan alle contracten/afspraken die we voor de loop zijn aangegaan. Niet alleen omdat
we dat verplicht zijn, maar ook omdat het hier om onze partners gaat met wie we in de toekomst
nog vele volgende Monnikenlopen hopen te organiseren. We lopen daarbij tegen extra kosten aan en
minder inkomsten. Allereerst hebben wij dit jaar geen recht op de sponsorgelden die zoals altijd
een deel van ons budget dekken. Verder hebben we nog extra kosten. Extra omdat we alle
loopshirts (ruim 1.700 enveloppen!) naar de deelnemers thuis gaan sturen. Ook hebben we extra
kosten voor het technisch organiseren van de aangekondigde voor-inschrijving voor de Monnikenloop
2021 voor deelnemers van 2020.
Vragen over het verlengen van de termijn voor boot- en buskaarten
Wij kunnen ons deze vragen goed voorstellen. Het is niet zo dat het geld voor de boot- en
buskaarten nu in zijn geheel over is en ten gunste komt van de organisatie van het evenement. Bij
een mogelijke verlenging van de geldigheid van de bootkaarten lopen we tegen het zomertarief van
de rederij aan. Het zomertarief start 1 april. Dit betekent dat voor een bootticket enkele euro’s
meer betaald moet worden dan het maart-tarief. Dit is een veel hogere kostenpost dan begroot voor
de editie die deze maand plaats zou vinden. Een verlenging van de geldigheid van de boot- en
buskaarten betekent dat wij als organisatie fors in de rode cijfers terecht komen. Wij zijn geen
commerciële organisatie, zoals veel andere loopevenementen dat wel zijn tegenwoordig. We zijn
een groep vrijwilligers die ons zonder vergoeding inzetten. En we zijn niet bereid hierbij verliezen
te lijden. Wat wij belangrijk vinden, is om de Monnikenloop de komende jaren te kunnen blijven
organiseren.
Wij kiezen ervoor om het inschrijfbedrag voor de editie 2021 te verlagen
Na alle afrekeningen en facturen in de komende tijd, hebben we een goed beeld of en zo ja,
hoeveel geld er nog over is. Een eventueel overschot zullen we gebruiken om de inschrijftarieven te
verlagen voor de Monnikenloop 2021. Een gedeeltelijke terugbetaling per deelnemer is, gezien de
kosten hiervan en de moeite die daarmee gepaard gaat, voor ons niet aan de orde.

Het opsturen van shirts kan op zich laten wachten
We gaan dit zeker doen, maar dit is een arbeidsintensieve actie waarbij veel vrijwilligers op één
locatie samen met elkaar aan de slag moeten. U zult begrijpen dat we dat in de huidige
omstandigheden doorschuiven naar betere tijden. We hopen op uw begrip hiervoor.
Wij wensen alle deelnemers, hun gezinnen, de ondernemers en bewoners van Schiermonnikoog
veel sterkte toe de komende tijd
Heel Nederland bevindt zich plots in onvoorziene en onzekere omstandigheden. We hopen dat jullie
de komende periode op medisch en professioneel vlak zonder ‘grote kleerscheuren’ doorkomen.
We zien jullie graag op Schiermonnikoog, zodra de situatie dat weer toelaat.
Hartelijke groet,
Organisatie Monnikenloop Schiermonnikoog

