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SC Loppersum
voor alle leden, ouders en supporters

Raar einde van het seizoen……..
Het bestuur had op donderdag 12 maart een reguliere
bestuursvergadering. Dat was vlák voor wat nu bekend staat als dé
corona-crisis. We hadden toen nog niet kunnen bevroeden dat het
voetbalseizoen al ten einde was, maar voor de zekerheid hebben
we toen de verschijningsdatum van nieuwsbrief nr 4 even
opgeschoven. Op woensdag 8 april kwam het bestuur (online) weer
bij elkaar en zijn er een paar knopen doorgehakt. We stellen
iedereen middels deze nieuwsbrief op de hoogte!

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, maart en
mei
Heb je nieuws
voor de volgende
brief?

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

ALLE ACTIVITEITEN VAN DIT SEIZOEN AFGELAST OF UITGESTELD
De KNVB heeft alle amateurwedstrijden voor de rest van dit seizoen afgelast: er wordt niet meer
gevoetbald! Het is logisch dat we daar als club in de meest brede zin van het woord bij aansluiten: we
leggen alles plat voor de rest van het seizoen. In theorie zouden we nog kunnen kijken of bijv. het
jeugdkamp/de verenigingsdag medio juni misschien toch door zou kunnen gaan. Maar omdat het
allerminst zeker is of we dan al uit de crisis zijn én we anders de voorbereidingen zouden moeten
starten, hebben we besloten om alles voor dit seizoen te schrappen. Dus geen algemene
ledenvergadering (ALV), geen normaal afscheid van Henk Buikema, geen jeugdkamp, geen
verenigingsdag en geen 7x7 veteranentoernooi! Het ligt uiteraard voor de hand om een aantal zaken
in wellicht aangepaste vorm aan het begin van komend seizoen(?) alsnog plaats te laten vinden!
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Sportpark gesloten =
voetbalkooi dicht

ALV en nieuw bestuur
Een vast onderdeel van de ALV is de
bestuursverkiezing. Dit jaar zouden Bas
Buikema, Cor Koning en Rob Sleurink aftreden.
Als nieuwe bestuursleden zouden aantreden:
Marleen Boven, Tristan van der Beek, Remie
Slagter en Sander Eisinga. Aangezien de ALV
voor onbepaalde tijd uitgesteld is, kan deze
wisseling van de wacht formeel geen doorgang
vinden, maar praktisch gezien doen we dat wel.
We zijn blij dat het bestuur weer uit zo veel
man- én vrouwkracht bestaat! De taakverdeling
binnen het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Sander Eisinga: voorzitter
Koos Knoop: secretaris, senioren, futsal
Berjen Flikkema: penningmeester
Ids Osinga: jeugd
Marleen Boven: dames
Remie Slagter: kantine, activiteiten, vice-voorz.
Tristan van der Beek: kleding, activiteiten

Op last van de overheid is ons sportpark voor
iedereen gesloten. Hoewel de voetbalkooi
formeel niet van SC Loppersum is, willen we
namens de gemeente met klem doorgeven dat
de voetbalkooi ook verboden terrein is!

Financiën
Het zal duidelijk zijn dat de coronacrisis ook zijn
invloed heeft op de financiën van de club: vaste
lasten gaan door maar inkomsten uit de kantine
zijn er niet. Het is geweldig om te zien dat alle
betaalde vrijwilligers hebben afgezien van de
vrijwilligersbijdrage gedurende de maanden dat
de boel op slot zit. Ook de leden, sponsoren,
donateurs en club van 50ers blijven de club
steunen hoewel ze strikt genomen ‘geen waar
voor hun geld krijgen’. Het is super om te
constateren dat alle geledingen de club een
warm financieel hart toedraagt! Ondertussen is
de penningmeester druk bezig met het
aanspraak maken op de diverse geldpotjes die
beschikbaar zijn voor (sport)clubs in deze crisis.
We verwachten dat we uiteindelijk goed genoeg
het hoofd boven water kunnen houden en daar
zijn we heel erg blij mee!

Vrijwilligersavond
Op vrijdagavond 28 februari hebben we een
uiterst genoeglijke vrijwilligersavond gehouden.
Zo’n dertig vrijwilligers hebben genoten van een
stampot-buffet en gestreden tijdens meerdere
bingo-rondes en een super moeilijke
voetbalquiz. De conclusie van deze avond was
zonder meer: deze moeten we er in houden!

SAMENWERKING MET DE FIVEL
Zoals in eerdere berichtgeving al aangegeven, zijn de jeugdafdelingen van s.c. Loppersum en v.v. De
Fivel met elkaar in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken voor een eventuele toekomstige
samenwerking. Uitgangspunt hierbij is dat alle jeugdleden van beide verenigingen ook in de toekomst
in goed bezette teams en op niveau kunnen voetballen en trainen. De gesprekken bevinden zich
vooralsnog in een verkennende fase en verlopen erg prettig. Ideeën worden uitgewisseld en ervaringen
gedeeld. Op dit moment is de conclusie dat we elkaar niet kunnen en hoeven helpen bij het
samenstellen van de verschillende teams. Beide jeugdafdelingen kunnen volwaardige ploegen in de
verschillende competities inschrijven. We willen onze ogen echter niet sluiten voor de huidige
ontwikkelingen. Overal om ons heen hebben voetbalclubs namelijk moeite om hun jeugdteams goed in
te vullen. Daarom is het zinvol om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar waar nodig te
ondersteunen. We zullen jullie ondertussen blijven informeren.
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Presentatiegids

Clubkleding-bestel-site

Martijn Pilon is al bezig met de werkzaamheden
die horen bij het samenstellen van de
presentatiegids 2020-2021. Het bestuur heeft mede op basis van reacties van leden - besloten
dat de gids ook weer teamfoto’s moet bevatten:
de presentatiegids is voor veel (jeugd)leden toch
een bewaardocument waarin teamfoto’s een
grote meerwaarde hebben. Dat geldt ook voor
de website en evt. de krant. Daarom heeft het
bestuur tot een aanpassing van de
privacyverklaring van de club besloten - zie het
blauwe kader hieronder.
De teamfoto’s voor de presentatiegids hopen we
aan het begin van het nieuwe seizoen te kunnen
nemen tijdens bijv. lutje-jeugdkamp/
verenigingsdag.

Sinds medio maart heeft SC Loppersum een
eigen clubkleding-bestel-site via Sporthuis
Winsum. De site draagt bij aan een betere
service waar het gaat om het bestellen van
kleding uit onze clubkledinglijn. Aangezien de
site geheel in beheer is bij Sporthuis Winsum,
kun je voor vragen en/of opmerkingen bij hen
terecht. De site is te bereiken via de link in de
menubalk op de site van SC Loppersum.

Kunstgras
In ieder geval medio mei wordt er een start
gemaakt met het aanleggen van het
kunstgrasveld. We hebben met de gemeente
Loppersum goede afspraken kunnen maken. Het
kunstgrasveld komt op de plek waar nu het
tweede veld is. Er komt een mooie nieuwe
afrastering, rondom bestrating en verlichting om
het veld. Natuurlijk zijn er kleine doeltjes voor
de wedstrijden van de jongste jeugd en ook de
achterste ballenvanger wordt vernieuwd. Al met
al een prachtige vooruitgang voor de club. De
verwachting is dat de werkzaamheden in juli
van dit jaar zijn afgerond. Ook het huidige
trainingsveld wordt overigens in deze periode
aangepakt.

Vacatures
Op dit moment hebben we de volgende
vacatures:
1. donateurswerving en -beheer
2. diverse trainers en leiders
3. kantinehulpen
Lijkt het je leuk om op één van deze vlakken iets
voor de club te betekenen of wil je meer
informatie, neem dan contact op met Koos
Knoop (knoop33@zonnet.nl / 06 55 12 51 59)!

AANPASSING PRIVACYVERKLARING I.V.M. TEAMFOTO’S
Omdat het maken en publiceren van teamfoto’s een grote meerwaarde heeft, heeft het bestuur van
SC Loppersum tot de volgende aanpassing van de privacyverklaring besloten:
Elke teamfoto die gemaakt wordt, kan de club gebruiken op de website, in de nieuwsbrief, in de
presentatiegids of in de krant. Als een lid dat persé niet wil, moet het lid zich niet vast laten leggen op
een teamfoto. Die verantwoordelijkheid ligt in zijn geheel bij het lid of zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger.
Voor alle andere foto’s (dus niet-teamfoto’s) blijft het staande beleid van kracht: de club plaatst
geen foto’s van leden op haar website, in de nieuwbrief of in de presentatiegids zonder
toestemming van de geportretteerde. De volledige, aangepaste privacyverklaring staat per 22 april
op onze website.
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Sportcluster
We zijn ook nog steeds met de gemeente in
gesprek over onze opstallen. Op initiatief van de
gemeente vinden deze gesprekken in een
bredere context plaats. Samen met de
hoofdgebruikers van het gehele sportcomplex
wordt momenteel bekeken of er een
mogelijkheid is om tot een volledig nieuwe
indeling te komen. We hebben daarbij wel
duidelijk gemaakt dat het voor onze kantine wel
5 voor 12 is. We kunnen niet al te lang meer
wachten om daar de nodige
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zodra
er meer bekend is over de ideeën over het
sportcluster zullen we jullie natuurlijk
informeren.

We hopen elkaar snel
weer te zien op en
langs de velden!
Tot die tijd: zorg
goed voor elkaar en
blijf gezond!
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