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SC Loppersum
voor alle leden, ouders en supporters

Coronavirus en SC Loppersum
Als voetbalclub hebben we de nodige maatregelen moeten nemen
om het Coronavirus buiten de club te houden. Als bestuur willen we
jullie bij deze graag informeren over alle maatregelen die we
genomen hebben en welke de komende periode zullen gelden.
Het vergt nogal wat regels en organisatie maar we zijn blij met zijn
allen weer los te kunnen, we zullen ons in de komende periode aan
beschreven maatregelen moeten houden. Wij vertrouwen erop dat
we dit samen goed gaan doen en staan open voor eventuele
feedback hierop.

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

Kantine en terras
In de kantine staan nog maar ca. 30 stoelen, dit zorgt ervoor dat we de 1,5m kunnen waarborgen voor
iedereen die wil zitten. We willen jullie vragen, hoe vervelend soms ook, om de stoelen zo te laten
staan als ze staan. Op drukke momenten, met name tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal,
geldt dat de stoelen binnen alleen maar bedoeld zijn voor mensen die minder goed ter been zijn.
Betalen kan in de kantine met de pin, er wordt een nieuw snel apparaat geïnstalleerd zodat we er de
snelheid ook in kunnen houden. We hebben een sterke voorkeur om zoveel mogelijk per pin te doen,
we merken dat veel van jullie daar gehoor aan geven en willen dat graag zo houden.
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Verder is de kantine ingericht met een looproute en plek om je bestelling te doen, te betalen en je
bestelling af te halen. Dit staat aangegeven door middel van bordjes boven de bar. Dit zorgt ervoor dat
iedereen achter elkaar moet wachten en dus 1,5m afstand kan houden. De ingang van de kantine is
aan de kleedkamers kant en de deur bij de bestuurskamer het terras op is de uitgang. Op het terras is
een looproute vrij gehouden en staan verder een aantal tafels en stoelen net zo opgesteld als in de
kantine. Naast het terras hebben we nog wat extra tafels en stoelen opgesteld om toch wat extra
zitplaatsen te hebben.
Tijdens wedstrijden van het eerste kan koffie en thee gekocht worden aan de voorkant van het terras,
hiervoor hoef je niet door de kantine. Betalen kan hier contant voor 1 euro per bakkie. Op deze
manier verdelen we de drukte tussen kantine en terras.
Op de bar, in de hal bij de toiletten en buiten voor de ingang bij kleedkamer 1 zijn desinfectie pompen
aanwezig.

Velden

Uitwedstrijden

Rondom de velden is het ieders eigen
verantwoordelijkheid 1,5m te bewaren tot
andere mensen, echter: de club kan hier wel
voor beboet worden. We willen jullie oproepen
hier gehoor aan te geven zodat we het risico van
een boete (4.000 euro) niet lopen. Er zijn op
meerdere plekken bordjes aanwezig die een
ieder aan de 1,5m regel herinneren.

Er komen straks uitwedstrijden aan voor alle
teams. Ook hier is het zo dat voor kinderen tot
en met 12 jaar er geen regels zijn. Het advies
vanuit onder andere de KNVB is dat ieder lid
vanaf 13 jaar die met mensen van buiten zijn
gezin reist een mondkapje zal moeten dragen.
Deze verantwoordelijkheid ligt natuurlijk
volledig bij ieder lid, stem dit binnen je team
goed met elkaar af.

KUNSTGRAS
We hebben een prachtig kunstgras veld en dat willen we prachtig houden. Ook hier is een aantal
regels die we graag kenbaar willen maken.
• Geen eten en drinken (los van bidons water) op het veld. Met name kauwgom kan het veld

aantasten.
• Ouders/verzorgers blijven achter de omheining ook bij de jeugd wanneer er penalty’s genomen

worden.
• Betreden van het veld doen we niet door over het hek te springen, we lopen door de deurtjes.
• Er komen borstels zodat vieze schoenen voor de wedstrijd afgeborsteld kunnen worden, we

willen dus geen vieze modder schoenen op ons veld.
• Roken doen we rondom het kunstgrasveld ook niet, dit kan het veld aantasten.
• We gebruiken de juiste schoenen, dus gewone voetbalschoenen of kunstgrasschoenen en

voornamelijk geen schoenen met schroef noppen.
• Na een training of wedstrijd is het verstandig je kleding goed uit te schudden, de korrels zijn niet

schadelijk voor personen maar bij grotere hoeveelheden wel voor de wasmachine.
2

NIEUWSBRIEF NR. 5 - CORONASPECIAL

AUGUSTUS 2020

Douchen en omkleden
Voor leden tot 18 jaar zijn er qua douchen en
omkleden geen regels meer, dit mag vrij
gebeuren. Voor ieder lid van 18 en ouder geld
de 1,5m regel. Voor trainingen en waar mogelijk
wedstrijden is de oproep dan ook voorlopig
thuis om te kleden en te douchen, de faciliteiten
zijn wel open. We gaan ervan uit dat ieder zijn
verantwoordelijkheid neemt en wanneer hij/zij
ervoor kiest de kleedkamers en douches te
gebruiken ook daar rekening houdt met de
regels.

AANPASSING ROOKBELEID
In navolging van de regel om op en rond het kunstgrasveld niet te roken én gezien de
maatschappelijke ontwikkelingen heeft het bestuur besloten het sportpark tot 13.00 uur volledig
rookvrij te maken. Om de bezoekers van ons sportpark hier op te attenderen, worden borden en
ander materiaal besteld.
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