Aan alle leden, ouders, leiders, vrijwilligers en andere
betrokkenen bij Sportclub Susteren,
Het seizoen ´20-´21 staat voor de deur, de eerste bekerwedstrijden zijn al gespeeld en
volgende week begint voor alle senioren de competitie. Nu worden we nog steeds
geconfronteerd met allerlei maatregelen rondom Covid-19 en er is soms nog wat
onzekerheid over hoe een en ander zal verlopen. Maar er wordt hard gewerkt en allerlei
voorbereidingen worden getroffen om een succesvolle start en verloop van het nieuwe
seizoen mogelijk te maken.
Om alles goed te laten verlopen zodat we allemaal veilig en met veel plezier kunnen
sporten en op ons sportpark kunnen bewegen hebben we wel jullie medewerking nodig.
Zoals we ook in onze gedragsregels aangeven zijn we een vereniging en doen we dingen
samen en proberen we elkaar te helpen. En we verwachten ook dat iedereen binnen de
vereniging bereid is daaraan bij te dragen. Om er een leuk en succesvol seizoen van te
maken willen we daarom nogmaals jullie aandacht vragen voor de gedragsregels die we
samen hebben afgesproken. Plezier en sportief gedrag staat voorop en we willen met
respect met elkaar en andermans eigendommen omgaan. We willen trots kunnen zijn op
onze club en iedereen het gevoel kunnen geven dat men welkom is bij Sportclub Susteren.
En geweld, zowel fysiek als verbaal is iets wat we niet willen tolereren. Laten we hier met
zijn allen rekening mee houden en elkaar erop aanspreken wanneer nodig.
Naast hoe wij als vereniging willen omgaan met elkaar hebben we op dit moment ook nog
met allerlei maatregelen te maken rondom Covid-19. Dit vraagt nog extra aandacht over
hoe we met elkaar om dienen te gaan op de club. Doordat de maatregelen en regels snel
kunnen veranderen willen we jullie vragen om zelf ook de ontwikkelingen in de gaten te
houden. Als vereniging proberen wij de nodige maatregelen en aanpassingen daarin zo
snel mogelijk door te voeren. Wij volgen daarin in principe de richtlijnen van het RIVM en
de KNVB en we zullen de geldende maatregelen zo duidelijk mogelijk te proberen te
communiceren en kenbaar te maken. Zowel via de site als via mailings, maar vooral ook
zichtbaar op het sportpark zelf. Wij willen jullie vragen om te zorgen dat je voordat je naar
het sportpark komt weet wat de geldende maatregelen zijn en laten we zorgen dat we ons
daaraan houden.
We willen zorgen in onze vereniging voor een open communicatie. Daarvoor proberen wij
leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen via vele kanalen te informeren. Maar ook
willen we zorgen dat jullie weten waar je terecht kunt voor vragen of opmerkingen. Als
eerste aanspreekpunt kun je altijd bij de leider van je team terecht. Daarnaast kun je altijd
de verschillende jeugdcoördinatoren aanspreken die verantwoordelijke zijn voor de
verschillende leeftijdsgroepen. En vanuit het bestuur is ondergetekende beschikbaar als
aanspreekpunt voor het geval niet helemaal duidelijk is bij wie men zich kan melden.
Nogmaals hopen wij dat wij er met zijn allen een mooi seizoen van kunnen gaan maken.
Wij kijken er naar uit om iedereen weer welkom te heten op ons Sportpark en dat we elkaar
regelmatig tegen kunnen komen.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van Sportclub Susteren,

Peter Versloot

Handige telefoonnummers, apps en sites
Velden en accommodatie
Kantine Sportclub Susteren 046-4497131
Gerrit Ermans
06-27470966
John Janssen
06-29258667

o.a. voor overleg activiteit/frietje eten
accommodatie, beschikbaarheid velden
accommodatie, beschikbaarheid velden

Coördinatie
Bas Stams
Rob Lumens
Raymond Houps

06-23937975
06-16699060
06-21981055

jeugdcoördinator <JO 11
jeugdcoördinator <JO 15
jeugdcoördinator <JO 19

Bestuur
Peter Versloot
Wilbert Smeets
Tim Sampers

06-51853240
06-42134600
06-19878526

interne communicatie
wedstrijdsecretaris
financiën

Handige sites en apps
Voetbal.nl-app
Rinus
www.scsusteren.nl
Wedstrijdzaken KNVB

Rangen en standen KNVB teams
KNVB App gebouwd voor trainers
Site SCS (ook voor aanmeldingen nieuwe leden)
KNVB App voor invullen mob. digitale wedstrijdformulier

Nieuwsbrief
Sportclub Susteren
nieuwsbrief

Social Media
Facebook
Instagram

Wordt ongeveer 1x per maand gestuurd naar alle leden.
Zorg voor een correct e-mailadres binnen uw voetbal.nlaccount.

www.facebook.com/sportclubsusteren
www.instagram.com/scsusteren

