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AUGUSTUS 2019

SC Loppersum
voor alle leden, ouders en supporters

Het nieuwe seizoen begint bijna écht!
Het nieuwe seizoen begint zaterdag 31 augustus met de eerste
officiële wedstrijden: bekerwedstrijden. Voor veel teams zijn het
meteen de eerste wedstrijden van het seizoen.
Vanwege de vroege zomervakantie speelt de Bonkhörn-jeugd deze eerste
wedstrijden van het seizoen niet ongetraind: de eerste zweetdruppels
vloeiden afgelopen week ook voor hen al rijkelijk op het trainingsveld! Dit
seizoen heeft SC Loppersum voor het eerst ook een JO7-team met een heel
andere spelvorm dan die velen kennen. Kom eens kijken op de
zaterdagochtenden. De meiden van de MO13 gaan voor het eerst op het
grote veld spelen; een hele overgang, maar het komt vast goed!

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!

augustus,
december, februari
en mei
Heb je nieuws
voor deze brief?

Laat het weten aan
Ids Osinga of Koos
Knoop of e-mail aan
nieuwsbrief@sclopp
ersum.nl

VACATURES TRAINERS ÉN SPELERS BIJ DE JEUGD
We zijn nog op zoek naar trainers bij meerdere teams: een tweede trainer voor JO11, een trainer voor
MO19 en een trainer voor JO17. Geef je op of tip anderen! Ook als je geen ervaring hebt maar het je
wel heel leuk lijkt, de technische commissie zorgt voor ondersteuning.
Naast de trainers-krapte hebben we bij de oudere teams - JO13/MO13 en hoger - ook een spelerskrapte. Als je nog jongens en/of meisjes weet in je omgeving: maak ze warm voor voetbal en nodig ze
uit voor een training!
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IN MEMORIAM: ALLERT WALS
Onlangs is op 83 jarige leeftijd Allert Wals overleden. Met het verlies van Allert, verliezen wij een trouwe
vrijwilliger en vooral een echte Lopster. Hij is lid geweest van VV Loppersum, LVC en SC Loppersum.
Allert heeft jarenlang de kantine gerund in Loppersum. Hij is ook actief geweest als jeugdleider,
grensrechter en consul. Voor zijn inzet is Allert benoemd als erelid.
Ter nagedachtenis aan Allert wordt er voor de wedstrijd van het eerste op 31 augustus één minuut stilte
gehouden, verricht Martijn Wals (zijn neefje uit de JO12) de aftrap en speelt SC Loppersum met
rouwbanden. De ‘Allert Wals bar’ is een eerbetoon dat in lengte van jaren zal blijven bestaan.

Onderhoud/storingen/
klusjes accommodatie

Sluitingstijd kantine
Omdat er nog wel wat onduidelijkheden zijn
betreffende de sluitingstijden van de kantine op
zaterdag, met name omdat nu vele verschillende
vrijwilligers bardiensten draaien, volgen hier
nog even de regels:

Jans Knot is gestopt met zijn werkzaamheden
als bestuurslid en daarmee is ook de klusjesman
van de vereniging vertrokken. Gelukkig is Peter
Wildeman bereid gevonden om deze taak op
zich te nemen. Heb je dus iets gezien wat kapot
is (kapotte wc-bril, deur die klemt, lamp die
kapot is, enz), iets wat aan onderhoud toe is
(ketel die uitvalt, enz) of heb je een ander klusje
met betrekking tot de accommodatie, dan kun je
contact opnemen met Peter Wildeman.
Telefoon: 06-33100985 / 0596-581596
E-mail: p.wildeman@hetnet.nl.

Op zaterdag gaat de kantine om 19:00 uur
dicht. Dit is ook voorgeschreven door de KNVB.
Dat wil zeggen dat dan om 18:30 uur de laatste
ronde is en er daarna niets meer geschonken
wordt. Verder verandert er niks op zaterdag:
even snel 3 punten pakken en daarna lekker
nagenieten in de kantine.

Nieuwe hoofdsponsoren

Noteer in je agenda

SC Loppersum bedankt Aristo en Univé voor alle
jaren trouwe sponsoring als hoofdsponsor.
Bruintjes en Keurentjes en Scholtens Zakelijke
Assurantiën B.V. nemen hun plek over als
onderdeel van de groep hoofdsponsoren.

Het komende halfjaar staan er weer
verschillende activiteiten op het programma:
14 oktober: Aardappelactie, aanv. 18:00 u
9 november: Klaverjastoernooi, aanv. 19:30 u
30 november: Pubquiz, aanv. 20:00 u
27/28 december: Boshaltoernooi, aanv. 19:00 u

BEKIJK OOK
REGELMATIG ONZE
WEBSITE!!!

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
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