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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!

De eerste nieuwsbrief!
Dit is de eerste nieuwsbrief van SC Loppersum. Via deze
nieuwsbrief willen we onze leden en hun ouders/verzorgers op de
hoogte houden van lopende zaken en ontwikkelingen.
Terwijl we in het huidige seizoen met de laatste competitiewedstrijden bezig
zijn, zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in volle gang. Daarnaast
zijn we druk bezig met het uitbouwen van de functionaliteit van de website.
Via de website kunnen (ouders van) leden privacy-settings aanpassen, de
inzetbaarheid opgeven voor klussen, belangstelling voor verschillende
cursussen opgeven en jeugdleden opgeven voor het jeugdkamp.

MAAK ACCOUNT AAN

LOG IN

CHECK

Ga naar
scloppersum.nl/
signup.php en maak
een account aan met
het e-mailadres waarop
je deze nieuwsbrief
hebt gekregen

Ga naar scloppersum.nl
klik op het clublogo of
op de toverstaf
helemaal links onder
op de pagina en log in
met je account uit de
vorige stap

Check alles op je
persoonlijke pagina: je
privacy-settings (ook
voor ouders met
kinderen jonger dan 16
jaar) en wat je kunt
betekenen voor de club

1

Mei (jeugdkamp,
voorbereiding
volgende seizoen)
September (start
seizoen)
December (afloop
1e seizoenshelft,
winterstop)
Februari (start 2e
seizoenshelft)
Heb je nieuws
voor deze brief?

Laat het weten aan
Ids Osinga of Koos
Knoop of e-mail aan
nieuwsbrief@sclopp
ersum.nl
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als club hebben m.b.t. de AVG-wetgeving zijn:
communiceren over welke gegevens we van
onze leden hebben en wat we er mee doen én
geen gegevens publiceren tegen de zin van het
individu. Aan de andere kant willen we heel
concreet wel graag foto’s en namen publiceren
op de website, in de presentatiegids en in deze
nieuwsbrief.

Ouderavond
teamindeling, AVG en
jeugdkamp
SC Loppersum heeft een technische commissie
die verantwoordelijk is voor het op peil houden
van het trainersgilde en die kijkt naar mogelijke
teamindelingen. Dat is tot op zekere hoogte elk
jaar weer een ingewikkelde klus. Het zal
duidelijk zijn dat de teamindeling voor ca. 90%
bepaald wordt door leeftijden, maar
tegelijkertijd willen we als club - daar waar
mogelijk - tegemoet komen aan individuele
wensen. Het belangrijkste belang is daarbij het
plezier in voetbal voor iedereen bij onze club.
Plezier is verbonden met kwaliteit en prestatie,
maar die verbondenheid is niet voor iedereen
hetzelfde!

‘Ook SC Loppersum
moet iets met AVG’
Daarom is het nodig om te inventariseren bij
welke leden dat geen probleem is. Onze
inschatting is dat heel veel leden het leuk
vinden dat er een teamfoto op de website en in
de presentatiegids staat, maar we moeten
daarvoor expliciet toestemming hebben! Geef die
toestemming achter de inlog op de website
(z.o.z.).

‘Teamindeling is een
dingetje’

Na een aantal jaren tijdens het jeugdkamp
geslapen te hebben in de kleedkamers, willen
we dit jaar weer gaan slapen in tenten.
Uiteraard is er weer een speurtocht door het
dorp, zijn er weer luchtkussens, hebben we een
vernieuwd spelletjes-circuit en wordt er weer
gevoetbald tegen de ouders. We zijn nog op
zoek naar ouders die zich in willen zetten voor
de catering tijdens het jeugdkamp. Oja, de
kinderen hebben ook hun zwemkleding nodig!
Al overtuigd dat je kind mee op jeugdkamp gaat
op 14/15 juni? Meld hem/haar aan via de
website (z.o.z.).

Omdat we maar een kleine club zijn met in elke
leeftijdscategorie vaak maximaal 1 team, is het
lastig om het iedereen 100% naar de zin te
maken, maar er goed over communiceren
kunnen we wel en dat willen we doen tijdens
twee ouderavonden. De ouders van spelers van
O13 en lager zijn van harte uitgenodigd op
woensdag 22 mei om 19:30 uur in de kantine!
Op de agenda staan ook: AVG en jeugdkamp!
Iedereen weet inmiddels dat zomaar foto’s of
namen van leden op een website plaatsen: het
mag niet meer! De belangrijkste plichten die we

ALV EN VERENIGINGSDAG OP 23 MEI EN 15 JUNI
De algemene ledenvergadering vindt plaats op 23 mei om 21:00 uur. Bij deze nodigen we de leden van
harte uit, de agenda vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief.
We sluiten het seizoen uiteraard weer af met onze verenigingsdag: op 15 juni vanaf 15:00 uur is
iedereen van harte welkom!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum
Locatie
Aanvang

:
:
:

23 mei 2019
Kantine Sportclub Loppersum
21:00 uur

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Notulen vorige vergadering

4.

Financieel verslag 2018

5.

Verslag kascommissie

6.

Verkiezing kascommissie

7.

Vaststellen tarieven 2020

8.

Begroting 2020

9.

Bestuursverkiezing
Het bestuur van SC Loppersum bestaat uit: Rob Sleurink (voorzitter), Koos Knoop (secretaris),
Geert Slagter (penningmeester), Cor Koning (lid), Jans Knot (lid), Erwin Swaagman (lid),
Raymond in het Veld (lid) en Bas Buikema (lid).
Aftredend en niet herkiesbaar: Jans Knot, Raymond in het Veld, Geert Slagter en Erwin
Swaagman.
Berjen Flikkema en Ids Osinga worden door het bestuur voorgedragen als nieuwe
bestuursleden. Indien men hier bezwaar tegen heeft of als men zich beschikbaar wil stellen als
nieuw bestuurslid, dan kan men zich tot uiterlijk een week voor de vergadering melden bij de
secretaris.
ROOSTER VAN AFTREDEN
Cor Koning
Jans Knot
Geert Slagter

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

2020
2019
2019

Rob Sleurink
Erwin Swaagman
Koos Knoop

2020
2019
2021

Bas Buikema
Raymond i/h Veld

2020
2019

