V.V.SCHAESBERG
Nieuws
Landgraaf, juni 2020

Sportcafé gaat (naar verwachting) weer open !!!
Het was een ongekende ervaring, toen de Nederlandse
overheid op zondag 15 maart besloot tot een gedeeltelijke
“lock-down” vanwege het corona virus. Onder andere de
horeca ging op slot, waaronder ook ons Sportcafé.
Inmiddels is de horeca sinds maandag 1 juni met de nodige beperkingen weer open en gaan volgens de zogenaamde routekaart de lichten voor sportkantines waaronder ons Sportcafé naar verwachting op
woensdag 1 juli weer op groen. Vanaf die datum mogen sportkantines inclusief terrassen weer open
onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
Concreet gaat dat per 1 juli betekenen, dat maximaal 100 gasten in ons Sportcafé mogen worden toegelaten onder de navolgende regels:

•

Iedereen moet binnen in het Sportcafé en buiten op het terras 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Gasten uit hetzelfde huishouden hoeven dat niet. Vanaf 3 personen wordt die regel gehandhaafd. De exploitant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

•

Regel is verder, dat de gasten in het Sportcafé en op het terras aan een tafel of bar zitten.

•

Natuurlijk blijf je thuis als je verkouden of grieperig bent (of iemand in je huishouden). Volg altijd
de richtlijnen van het RIVM.

•

Van de gasten wordt verder verwacht, dat ze zich houden aan de hygiëne voorschriften van het
RIVM en dat aanwijzingen door ons personeel en/of vrijwilligers worden opgevolgd.

Het sportcafé zal vanaf 1 juli dagelijks met uitzondering van de maandag geopend zijn tijdens en na
activiteiten binnen de vereniging. Eind juni zal duidelijk worden of de geplande opening definitief doorgang zal vinden.

Werk in uitvoering...
De tijdelijke sluiting van ons sportcomplex heeft als voordeel gehad, dat er eerder begonnen kon worden met de
jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. In goed overleg
met de gemeente Landgraaf zijn daar een aantal extra
werkzaamheden aan toegevoegd.
Veld 5 is inmiddels van een nieuwe drainage voorzien en
krijgt ook trainingsverlichting. De vernieuwing van de drainage van veld 4 staat gepland voor 2021. Het kunstgrasveld is rondom voorzien van een zogenaamde
kantplank om uit uitloop van de kunstgraskorrels te voorkomen.
De overige velden 1,3 en 4 zijn geëgaliseerd, gevertidraind (belucht) opnieuw ingezaaid en van kunstmest voorzien. Mede gezien de droge weersomstandigheden hebben we van de gemeente Landgraaf
een nieuwe beregeningshaspel in bruikleen gekregen teneinde deze velden van extra water te voorzien.
Een tweetal vrijwilligers uit onze vereniging zijn druk doende de
vier grasvelden met deze beregeningshaspel van voldoende
water te voorzien en de grasmat de optimaliseren voor het
nieuwe seizoen.
Met de firma Smits uit Veldhoven wordt gewerkt aan de aanleg
van een ondergronds systeem van watertoevoer teneinde het
sproeiwerk waar mogelijk te vereenvoudigen. Voor deze watertoevoer zal in de toekomst ook het reeds aanwezige waterbassin op ons sportcomplex worden ingezet.
Helpende handen bij het omzetten van de beregeningshaspel
blijven natuurlijk van harte welkom !!

Contributie…
Het seizoen 2019/2020 zit er bijna weer op.
Door de corona maatregelen heeft dit seizoen
voor de jongste jeugd een zestal weken stil gelegen en voor de oudere jeugd zelfs een tiental weken. Als compensatie voor deze voetbal loze periode
kon er in de maanden mei en juni worden doorgetraind en gaan we dit voor de echte “diehards” ook in
de maand juli mogelijk maken. De gemiste weken konden daarmee worden ingehaald.
Het seizoen 2020/2021 zit er echter aan te komen en eind juli ontvangt u dan ook via ClubCollect de
contributie factuur voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk heeft u ook het komende seizoen de mogelijkheid
om deze factuur ineens dan wel in vier termijnen te betalen. De Algemene Leden Vergadering heeft in
januari van dit jaar overigens besloten, de contributie voor het eerst sinds vier jaar weer enigszins te verhogen.
Voor mensen met een minimum inkomen bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming te ontvangen in
de contributie van Stichting Leergeld of het Jeugdfonds Sport. Een aanvraag daarvoor moet door de betrokkene zelf tijdig worden ingediend. Beide fondsen verlenen namelijk geen tegemoetkoming achteraf.
Informatie hieromtrent treft u aan op de websites van beide instellingen:

www.leergeld.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Contributie bedragen Seizoen 2020-2021
V.V. Schaesberg

Jaarlijks ineens

In 4 termijnen

2020-2021

per termijn
2020-2021

Senioren veld
Senioren zaal
Senioren veld en zaal (25% korting op beiden)
Veteranen
7 tegen 7
Jeugd tot 18 jaar
Jeugd tot 6 jaar
Niet spelende leden
Ereleden, leden van verdienste, 40 jaar of langer lid
Kaderleden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

198,00
198,00
330,00
66,00
66,00
165,00
99,00
66,00
-

Administratiekosten bij 1e aanmelding

€

25,00

€
€
€
€
€
€
€
€

52,00 incl € 2,50 kosten
52,00 incl € 2,50 kosten
85,00 incl € 2,50 kosten
18,00 incl € 1,50 kosten
18,00 incl € 1,50 kosten
43,75 incl € 2,50 kosten
26,25 incl € 1,50 kosten
18,00 incl € 1,50 kosten

eenmalig

In de startblokken voor het seizoen 2020/2021…
Liefs 41 teams staan er voor V.V. Schaesberg in de startblokken voor het seizoen 2020/2021, waarvan
de start gepland staat in het weekeinde van 19 en 20 september 2020. De bekerwedstrijden starten
drie weken eerder in het laatste weekeinde van de maand augustus. Een groot voorbehoud zijn natuurlijk de ontwikkelingen bij de overheid met betrekking tot de maatregelen omtrent het corona virus. De
routekaart van de overheid geeft aan, dat er met ingang van 1 september 2020 weer wedstrijden gespeeld mogen worden. Het is nog niet duidelijk in hoeverre hier publiek bij aanwezig mag zijn.

Ingeschreven teams voor het seizoen 2020/2021
Senioren veld
Senioren veld
Senioren veld
Senioren zaal
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Totaal

heren
heren 7-7
dames
heren
Onder 19
Meisjes O19
Onder 17
Meisjes O17

4 teams
2 teams
1 team
5 teams
2 teams
1 team
3 teams
1 team

Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd

19 teams

Totaal

Onder 15
Onder 13
Onder 12
Onder 11
Onder 10
Onder 9
Onder 8
Onder 7

2 teams
2 teams
5 teams
3 teams
3 teams
3 teams
2 teams
2 teams
22 teams

Aan de indelingen van de jeugdteams wordt momenteel hard gewekt. Uiterlijk 21 juni a.s. treft u deze
indelingen aan op onze website: www.vvschaesberg.nl Mocht u naar aanleiding van deze indelingen
vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u deze natuurlijk stellen. U kunt daarvoor terecht bij Ralf
Schaepkens (0621588788) en Peter Offermans (0630200627).

Sportkleding..
Onlangs heeft er een wisseling plaats gevonden voor wat betreft onze leverancier van sportkleding. Met
ingang van het seizoen 2020/2021 is de sportkleding van V.V. Schaesberg verkrijgbaar bij Sport 2000
aan de Wiebachstraat 77A, 6466NG te Kerkrade (nabij het Roda JC stadion). Op 15 februari werd een
driejarige overeenkomst getekend tussen een afvaardiging van het bestuur van V.V.Schaesberg en het
management van Sport 2000 Parkstad.

Adresgegevens van belang !!
Het is van belang, dat de vereniging beschikt over de juiste adresgegevens van haar leden. De vereniging verwerkt deze gegevens in Sportlink, het dataprogramma van de KNVB. Middels dit programma
worden o.a. de wedstrijdformulieren gemaakt en zijn de leden tijdens hun activiteiten binnen de vereniging verzekerd. De opslag van deze gegevens vindt plaats conform de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
De vereniging gebruikt deze gegevens om haar leden van informatie te voorzien, zoals bijvoorbeeld deze
nieuwsbrief. Het is dan ook zaak ons op de hoogte te houden van bijvoorbeeld een adreswijziging of een
wijziging van uw telefoonnummer of e-mailadres. Is een of meerdere van deze gegevens onlangs gewijzigd, informeer ons hieromtrent.
Dit kan heel eenvoudig per mail naar: ledenadministratie@vvschaesberg.nl Voor u een kleine moeite,
voor ons een groot gemak !!

Evenementen(leed)….
De uitbraak van het coronavirus heeft voor V.V.Schaesberg ook op het gebied van haar evenementen
forse gevolgen gehad. Zo ging er in april reeds een streep door de Royalscup, vonden ook de Strijthagencup en de DAM (Deutsche Alternative Meisterschaft) geen doorgang en ging er “last but not least”
ook een streep door het PinkPop festival. Het niet doorgaan van deze evenementen en de tijdelijke sluiting van ons Sportcafé hebben natuurlijk ook impact op de financiële huishouding van de vereniging.
Goed financieel beleid in de afgelopen jaren zorgt ervoor, dat we deze forse tegenvaller vooralsnog weten op te vangen. Voor de nieuwe begroting 2020/2021 betekent dit echter, dat de nodige voorzichtigheid betracht zal worden in het aangaan van nieuwe verplichtingen en spaarzaamheid geboden is.
Goed nieuws is echter, dat al deze evenementen inmiddels een plaats gevonden hebben op de kalender
2020/2021 in de hoop, dat we dan van de gevolgen van dit virus verschoond zullen blijven.

Evenementenkalender 2020/2021
Boarding Soccer
Royals Cup
Deutsche Alternative Meisterschaft (DAM)
Strijthagencup
PinkPop

20 december t/m 30 december 2020
16 april t/m 17 april 2021
21 mei t/m 24 mei 2021
29 mei t/m 13 juni 2021
18 juni t/m 20 juni 2021

Zomervakantie….
En ondanks alle coronaperikelen staat de zomervakantie natuurlijk voor de deur. Zoals eerder gezegd
willen wij de teams welke daar belangstelling voor hebben, in ieder geval nog gedurende de maand juli
de mogelijkheid bieden om door te trainen. Inmiddels zijn de wensen daaromtrent bij de diverse teams
geïnventariseerd. Informatie over of er doorgetraind gaat worden en op welke dag en tijd is verkrijgbaar
bij de desbetreffende trainers en leiders.
Iedereen die gaat genieten van de zomervakantie wensen wij in ieder geval een fijne en zonnige zomervakantie. De trainingen voor het nieuwe seizoen gaan voor de senioren van start op zondag 2 augustus
(1e en 2e), dinsdag 11 augustus (overige senioren), maandag 17 augustus (Jeugd O15 t/m O19),
maandag 24 augustus (Jeugd O7 t/m O13). Afwijken van deze data kan alleen in overleg en na goedkeuring door het bestuur.

En mocht u, al genietend van u vakantie, interesse hebben om iets te gaan doen binnen de vereniging,
dan bent u natuurlijk van harte welkom. Wij zoeken invulling voor een aantal vacatures:

•

Webmaster en beheer social media

•

Fotograaf

•

Leden voor de sponsorcommissie

•

Leden voor de activiteitencommissie

•

Jeugdtrainers en jeugdleiders

•

Vrijwilligers voor groenonderhoud

•

Scheidsrechters voor jeugdwedstrijden

Dit is een greep uit de openstaande vacatures binnen onze vereniging. Binnenkort treft u op onze website: www.vvschaesberg.nl een nadere uitleg aan over de inhoud van deze vacatures. Heeft u belangstelling, een mailtje aan: secretaris@vvschaesberg.nl volstaat om uw belangstelling kenbaar te maken.

