
Van de voorzitter 
Een nieuwe nieuwsbrief met een bijzonder voorwoord van de 
voorzitter deze keer. We zijn weer lekker aan het voetballen en er 
staan veel activiteiten op de planning nu dat weer kan, over die 
activiteiten verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. 
Helaas hebben we ook te maken met het nieuwe overheidsbeleid. 
Zoals jullie wellicht weten, zijn we afgelopen zaterdag 
gecontroleerd door een drietal BOA’s op het naleven van de 
huidige corona maatregelen. 

Dit bezoek zal waarschijnlijk niet los staan van het interview dat ik een week 
eerder gaf aan RTV Noord waarin ik aangaf dat we de maatregelen niet konden volgen omdat we 
onze vrijwilligers hier simpelweg niet mee willen belasten. Enkele dagen voor dat interview had ik een 
afspraak met een afvaardiging van de gemeente die mij en dus ons steunde in dit beleid. Het zou 
daarom raar zijn geweest een ander interview te geven en dus stonden we in de hoek toen RTV Noord 
niet vroeg maar meldde dat ze langs zouden komen. Inmiddels ligt er bij de burgemeester een 
constatering van de BOA’s dat wij de regels niet naleven. 

Dat geeft ons geen andere keus dan de touwtjes iets strakker aantrekken en de regels dus wel te gaan 
naleven want een eerste overtreding is een tik op de vingers, de tweede overtreding zal geld gaan 
kosten of sluiting betekenen. 
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Een korte rondvraag bij de ochtend-vrijwilligers geeft, logischerwijs wat mij betreft, een duidelijk 
beeld dat men zelf de corona-check niet wil uitvoeren. Daarom zijn we genoodzaakt de kantine in de 
ochtend alleen open te houden voor afhalen. Zitten kan dan op het terras maar dus niet in de kantine. 

In de middagen vanaf 13:00u zullen we afhankelijk van welke teams er thuis spelen op verschillende 
manieren iedereen controleren. De zaterdag dat het 1e, 2e en de O23 thuis spelen zal een bestuurslid 
of vrijwilliger die zich hiervoor aanmeldt bij het hek staan en vragen of je later op de dag in de 
kantine wilt verblijven; indien ‘ja’ willen we de check uitvoeren. Bij een positieve uitslag krijg je een 
polsbandje zodat je in de kantine kunt blijven. Indien je hier niet aan kunt of wilt voldoen is de 
kantine voor jou alleen beschikbaar voor afhalen. Reden om het direct bij het hek te doen is om de 
doorstroom met name in de rust soepel kunnen te laten lopen. 

Op de zaterdagmiddagen dat de dames en het 3e thuis spelen, zullen we de check ook uitvoeren maar 
dan in de kantine zelf. We werken op dat moment ook niet met polsbandjes. Deze werkwijze geldt ook 
voor de donderdagavond.  

We begrijpen dat dit impact heeft en vinden het uiterst vervelend te moeten doen maar we kunnen de 
club niet het gevaar van boete of erger laten lopen. Als er vragen of opmerkingen zijn dan staan we 
daar uiteraard voor open; mail naar voorzitter@scloppersum.nl of bel/app op (06) 11 23 33 05. 

 
 
Vacatures 
We zijn zeer verheugd dat we tijdens de ALV 
konden melden dat Gijs Broekhuizen en Hans 
Middel toe zullen treden tot het bestuur en het 
gat proberen op te vullen dat Koos Knoop 
achterlaat. Koos treedt af als secretaris een 
manusje van ‘heel veel’ alles en gelukkig blijft hij 
ook zeker nog wat dingen doen. 

Hoewel we bestuurlijk goed bezet zijn, 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 (O23 
en het 3e) 

• Leden voor de sponsorcommissie 

We kunnen niet genoeg benadrukken dat een 
club als SC Loppersum gedragen wordt door de 
groep leden die vrijwilligerstaken op zich 
nemen. De laatste tijd neemt de druk om 
uiteenlopende redenen toe op die groep, dus 
extra handen die de druk verlichten zijn uiterst 
welkom. Laat het ons weten als je iets kunt en 
wilt doen! 

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. Om te 
stimuleren dat iedereen zijn steentje bijdraagt 
stellen we voor spelers een leuk team-presentje 
beschikbaar voor het team dat per teamlid 
gemiddeld het meeste aantal loten verkoopt 
(een 7-tal heeft daarmee dus net zoveel kans als 
een 11-tal). 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/ 
 

Nieuwe bordsponsoren 
Ondanks dat het voetbal de afgelopen periode 
stil heeft gelegen, heeft onze sponsorcommissie 
niet stil gezeten en wederom een aantal nieuwe 
(bord)sponsoren weten te strikken. Wij willen 
de volgende sponsoren nogmaals verwelkomen 
bij onze club en kijken uit naar een prettige 
samenwerking: Plus Tuitman, Van Wijnen 
Groningen B.V., Arwa Servicedienst, Rimar-
Fotografie, Landgoed Schoolland, BMN 
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Bouwstoffen, Bloom&, Wessels Daktechniek, 
Bouwbedrijf P.C. de Winter B.V. en De Winter 
Rioolservice. 
 

Rabo Clubsupport 
Voor alle leden van de Rabobank geldt dat je 
weer punten weg kunt geven met de Rabo 
Clubsupport actie. Vorig jaar leverde de club dit 
ruim 700 euro op. Ben je lid van de Rabobank? 
Stem dan tussen 4 en 25 oktober via de app of 
de website van de Rabobank op SC Loppersum. 
Heb je een rekening bij de Rabobank maar ben 
je geen lid? In dat geval kun je niet stemmen, je 
moet eerst lid worden om te kunnen stemmen. 
Via de volgende link kun je lid worden als je al 
een rekening hebt: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/.
Lid worden kost geen geld en is binnen een 
minuut geregeld. 
 

Kunstgrasveld - reminder 
Het kunstgrasveld ligt er nu ruim een jaar en we 
zijn er nog steeds heel blij mee. Tegelijkertijd 
merken we dat we er ook zuinig op moeten zijn! 
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met 
natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud 
nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld 
een illusie. Als trainer, leider, speler, lid, 
supporter en ook ouder hebben wij allen de 
verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving 
van onderstaande kunstgrasregels. 
Belangrijk daarbij is voor aanvang van een 
wedstrijd ook de tegenstander goed te 
ontvangen en onderstaande regels duidelijk te 
maken, met het vriendelijke doch dringende 
verzoek zich hieraan te houden. 

1. Schoeisel en ander materiaal moeten geheel 
schoon zijn. Check dit als je het veld op gaat. 
Gebruik de aanwezige roosters en borstels om je 
voeten te vegen. 

2. Alleen kunstgrasschoenen en 
voetbalschoenen met vaste noppen zijn 
toegestaan. Dus geen voetbalschoenen met 
stalen of afschroefbare noppen en ook geen 
platte zolen. 

3. Betreden van het veld met 
etenswaren, rookwaren en/of 
vuur is verboden. Ook is 
glaswerk verboden op of 
rondom het veld.  
4. Houd het kunstgrasveld 
schoon (geen papier, 
kauwgom, zand/grond/modder, bladeren etc.). 
Als je dergelijke troep ziet liggen, graag direct 
verwijderen. Vooral kauwgom is funest!  

5. Na de wedstrijd de kleding goed uitschudden. 
De korrels zijn namelijk schadelijk voor de 
wasmachine. 
 
Oktoberfest – save the day: 30 
Gedurende al langere tijd broedt het bestuur op 
wat je zou kunnen noemen een ‘welcome back 
party’. Lange tijd was er vanwege corona niets 
om naar uit te kijken: van voetbalwedstrijden 
tot verenigingsdag en van sponsor- tot 
vrijwilligersavonden. Nu de grootste corona-
obstakels achter ons beginnen te liggen, moet 
het er nu dan maar weer eens van komen: 

op 30 oktober bouwen we een oktoberfest 
van 20:00 uur – 00:00 uur in de kantine. 

Iedereen is van harte welkom, uiteraard in 
passend (lederhosen) tenue, de bierpullen en de 
bratwursten staan klaar! 
 
Noteer ook alvast 
Op 6 november is er weer klaverjassen en op 
20 november organiseren we een sponsor-
avond. Onze sponsoren kunnen een uitnodiging 
tegemoet zien! 

Presentatiegids ligt bijna weer klaar 
Op het moment van uit komen van deze nieuwsbrief, ligt de presentatiegids 2021-2022 zo’n beetje 
bij de drukker. 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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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 24 november 2021 sluit de online verkoop 
van de loten. 
 
We rekenen op jullie! 


