
Van de voorzitter 
Het afgelopen seizoen eindigde met fantastische toetjes. Eerst 
speelden zowel het eerste als het tweede om promotie in de 
nacompetitie. De uitwedstrijd van het eerste bij TKB was prachtig 
en werd winnend afgesloten daar waar het tweede eerder op de 
middag in Zwartsluis werd verslagen door DESZ 2. In de 2e ronde 
was het ook voor het eerste afgelopen na een kleine nederlaag 
tegen Be Quick 1887. 

Hierna ging het vizier op SC Loppersum – FC Groningen. Ondanks 
alle consternatie over ons prachtige hoofdveld, was het een 
topdag! Ik wil iedereen die zijn steentje op welke manier dan ook 
heeft bijgedragen, nogmaals hartelijk danken namens het bestuur 
en de organiserende commissie. Door de organisatie die qua 
vrijwilligers met meerdere verenigingen is opgepakt en de 
sponsoring van kapsalon De Smidse, is er voor elke vereniging een 
pracht bedrag in de kas gekomen! 

 

SC Loppersum 
voor alle leden, ouders en supporters 

Nieuwsbrief van 
SC Loppersum 
Via deze 
nieuwsbrief wil het 
bestuur van SC 
Loppersum alle 
leden en ouders op 
de hoogte houden 
 
 
 

 
Vier keer per 
jaar! 
 
 

Heb je kopij voor 
de nieuwsbrief? 
Laat het weten aan 
Ids Osinga of e-mail 
aan nieuwsbrief@ 
scloppersum.nl 
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Verder heb ik nog één financiële opmerking; we merken allemaal dat prijzen van elektriciteit, gas en 
voedsel (graan, dus bier) gestegen zijn. Momenteel betekent dit dat de club per saldo minder 
overhoudt aan elke omgezette euro in de kantine en dat er meer kosten zullen komen voor elektriciteit 
en gas. Door goed met geld om te gaan en zuinig te zijn met elektriciteit en gas, denken we hier dit 
seizoen niets in te hoeven doen. Op de komende algemene ledenvergadering richting het eind van dit 
seizoen ligt het wel voor de hand dat we wijzigingen zullen moeten aanbrengen in contributie en 
verkoopprijzen voor het volgende seizoen. Het zou echter ook enorm helpen als iedereen goed 
meehelpt met de acties die we hebben om de clubkas te spekken, verderop in deze nieuwsbrief twee 
van die acties die in september en oktober actueel zijn. Later dit seizoen zullen we ook weer de 
verkeersregelaars voor Koningsdag gaan werven, help dus allemaal zoveel mogelijk mee bij deze acties 
zodat we ons huidige prijsniveau van contributie en kantineprijzen zolang mogelijk kunnen behouden. 
 
Oktoberfest op 8 oktober 
Het oktoberfest van vorig jaar was een groot 
succes, dus het kan bijna niet anders dat we dit 
jaar de tweede editie organiseren: 

op 8 oktober van 20:00 uur – 00:00 uur in de 
kantine. 

Iedereen is van harte welkom, als het even kan 
uiteraard in passend (lederhosen)tenue; de 
bierpullen en de bratwursten staan klaar! 

Altijd welkom: vrijwilligers 
We zijn enorm blij met onze nieuwe consuls die 
het werk van Willem Wals na vele jaren van 
trouwe dienst overgenomen hebben: Marvin 
Hoeksema en Marinus van Haarlem. 
Niettemin blijven we voortdurend op zoek naar 
vrijwilligers voor allerlei functies. 
Concreet zijn we dringend op zoek naar: 

• Kantine-vrijwilligers voor de 
zaterdagmiddag 

• Scheidsrechters voor de jeugd (zowel 
klein als groot veld) en de senioren (het 
3e en het 4e) 

• Leden voor de sponsorcommissie 

Laat het ons weten als je iets kunt en wilt doen! 

Rabo Clubsupport 
Lid van de Rabobank? Stem op SC Loppersum in 
het kader van de Rabo ClubSupport actie! 
Iedereen die een Rabo-betaalrekening heeft, kan 
een stem uitbrengen op SC Loppersum. Dit doe 
je als volgt: 

 

Log in bij internetbankieren of de Rabo-App en 
ga via 'Service/Zelf regelen' naar 'Lidmaatschap', 
klik daarna op de knop 'ClubSupport'. 
Klik op 'Selecteer je favoriete clubs', kies hier 
voor SC Loppersum en minimaal twee andere 
clubs en volg de overige stappen. 
Klik daarna op 'Stemmen indienen' om je stem 
uit te brengen. 
Stemmen kan vanaf maandag 5 september tot 
en met dinsdag 27 september 
Voorgaand jaar heeft de actie ons �655 
opgeleverd, een mooi bedrag voor onze club. 
Laten we zorgen dat deze actie de club ook dit 
jaar een mooi bedrag oplevert! 
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Grote Clubactie 
We doen ook dit jaar weer mee aan de Grote 
Clubactie. We hebben ons ingeschreven en 
willen jullie vragen om hier wat energie in te 
leggen om het tot een gezamenlijk succes te 
maken. De verkoop gaat weer online waardoor 
er geen fysiek lot nodig is. De uitleg van deze 
actie staat onder deze nieuwsbrief. Een lot kost 
3 euro en levert de club 2,40 euro op. Een 
overzicht van de te winnen prijzen kun je vinden 
op: 
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-
uitslag/ 

Het jeugd- en senioren elftal dat gemiddeld per 
teamlid het meeste loten verkoopt staat een 
leuke prijs te wachten. Ook de jeugdspeler die 
de meeste loten verkoopt zullen we niet 
vergeten! 

De Voetbalschoenenruilkast 
Het pad naar de voetbalschoenenruilkast in de 
hal van de kantine wordt door steeds meer 
mensen gevonden. Het is leuk te vermelden dat 
onze gasten van andere clubs vaak positieve 
reacties geven op dit initiatief. 

 

Momenteel lijkt het alsof er meer ‘brengers’ dan 
‘halers’ zijn omdat we de capaciteit van de kast 
hebben moeten verdubbelen. Bij deze de 
aanmoediging: schroom niet om te kijken of er 
bruikbare voetbalschoenen voor je tussen zitten. 
De schoenen zijn niet alleen bestemd voor 
mensen die geld uit willen sparen, ook uit het 
oogpunt van duurzaamheid kun je een paar 
schoenen halen! 

Auto’s en (niet) roken 
Het valt op dat er de laatste tijd weer wat meer 
auto’s bij de kantine gesignaleerd worden. 

Bij deze willen we met klem benadrukken dat 
dat verboden is, ook niet om je kind even snel 
af te zetten of op te halen. 

Laten we hier voor ieders veiligheid met z’n 
allen weer wat scherper op zijn. 

Daarnaast roepen we nog 
weer in herinnering dat SC 
Loppersum een bijdrage wil 
leveren aan een gezondere 
leefomgeving voor de jeugd. 
Daarom geldt er tot 13:00 
uur een rookverbod op ons 
sportpark. Bij deze de 
oproep om ons ook hier met 
z’n allen aan te houden. 

Noteer ook alvast 
Zet, naast het oktoberfest van 8 oktober, alvast 
ook de volgende evenementen in de agenda: 

za 24 september Start Grote Clubactie 
di 27 september Einde Rabo ClubSupport 
za 8 oktober Oktoberfest 
vr 21 oktober Vrijwilligersavond 
ma 21 november Einde Grote Clubactie 
za 17 december PubQuiz 
di 27/28/29 dec.  Eindejaarszaaltoernooien 
za 7 januari  Nieuwjaarsvisite 
za 14 januari Hutspottoernooi 

Presentatiegids eind oktober klaar 
De presentatiegids 2022-2023 komt dit jaar pas uit rond eind oktober. Spelers krijgen een 
exemplaar via de trainers/leiders, donateurs en sponsoren krijgen hem in de brievenbus. In de 
kantine zijn t.z.t. ook genoeg exemplaren voor handen. Vraag er naar! 
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FC Groningen vrijwilligersactie 
Geen enkele voetbalclub kan zonder zijn 
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn voor zowel FC 
Groningen als alle amateurverenigingen 
onmisbaar. Er zijn genoeg redenen om een 
vrijwilliger in het zonnetje te zetten, daarom 
organiseert FC Groningen een wedstrijdbezoek 
met voorprogramma speciaal voor vrijwilligers 
van het Amateurconvenant van FC Groningen. 

 

Ditmaal is het aan de leden van 
amateurverenigingen om te bepalen welke 
vrijwilliger van jullie club wordt uitgenodigd 
voor FC Groningen - RKC Waalwijk! Vooraf en 
tijdens de wedstrijd op vrijdag 7 oktober wordt 
van elke aangesloten amateurclub de vrijwilliger 
met de meeste stemmen uitgenodigd bij de FC. 
Deze vrijwilliger ontvangt 2 toegangsbewijzen 
en kan iemand naar keuze meenemen. 

Stem op een vrijwilliger van jouw amateurclub 
die jij deze ervaring gunt en maak zelf kans op 
een gesigneerd wedstrijdshirt! 

Stemmen kan tot en met donderdag 29 
september 2022 en kan via: 

https://fcgroningen.qualifioapp.com/quiz/1112
358_2776/Amateurconvenant-
vrijwilligersactie.html 

 

FC Groningen €12-kaartjesactie 
Veel kinderen (en sommige volwassenen) 
dromen van een carrière als topvoetballer. En 
dromen mag! Om het stadiongevoel te ervaren 
nodigt FC Groningen leden van 
amateurverenigingen aangesloten bij het 
Amateurconvenant in gemeente Eemsdelta uit 
om tegen korting de wedstrijd FC Groningen – 
RKC Waalwijk te bezoeken. Samen met 
bijvoorbeeld je ouders of wellicht als teamuitje. 
Dit aanbod geldt voor alle leden, ongeacht de 
leeftijd. Tickets kosten voor iedereen 12 euro 
per stuk. 
 
Het gaat om de volgende wedstrijd: 

FC Groningen – RKC Waalwijk 
vrijdag 7 oktober 20:00 uur 
 
Er is voor SC Loppersum en andere aangesloten 
verenigingen uit de gemeente Eemsdelta een 
aparte kaartverkoop link gecreëerd. Via deze 
link zijn de kaarten met het actietarief te 
bestellen:  

https://tickets.fcgroningen.nl/initiative/Amateur
convenant-Gemeente-Eemsdelta 

FC Groningen ontvangt graag zo veel mogelijk 
leden van SC Loppersum in het stadion! 
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Uitleg Grote Clubactie
Er is een Grote Clubactie verenigingspagina: 
https://clubactie.nl/lot/sc-loppersum/20234, 
ook te bereiken via onderstaande QR-code. 

Door middel van een appje krijg je eerdaags 
enkele gegevens van je leider waar onder 
andere ook de link in staat. Wanneer je op de 
link klikt, kom je uit op de verkooppagina van 
SC Loppersum waar je direct loten kunt 
kopen. Dat ziet eruit zoals in de afbeelding 
hiernaast. Door het aantal loten, een paar 
persoonlijke gegevens en het IBAN 
rekeningnummer op te geven is de aankoop 
van een aantal loten vlot gerealiseerd. 

De koper van een lot heeft ook de mogelijkheid 
om op te geven van wie (en daarmee van welk 
team) het lot gekocht wordt. Aan de hand 
hiervan wordt het best verkopende team 
bepaald! 

Voor elke speler is er ook een persoonlijke 
verkooppagina aangemaakt. Mocht je daar 
belang bij hebben, vraag de link dan aan via 
webmaster@scloppersum.nl. 

Het is dus de bedoeling dat we allemaal 
massaal die link en/of QR-code delen met 
vrienden, familie, buren en anderen die de 
club willen steunen door loten te kopen. Kun 
je niet wachten met de verkoop? Je kunt de 
link die in deze brief staat meteen gebruiken. 
Als ieder lid een paar loten weet te verkopen 
praten we al gauw over een opbrengst van ca. 
2.000 euro. 

Op 21 november 2022 sluit de online verkoop 
van de loten. 
 
We rekenen op jullie! 


