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Beste ARC'ers, 
We zijn weer begonnen! Na alle stille
maanden leeft sportpark Zegersloot weer
en zijn we inmiddels gestart met trainingen
en het spelen van wedstrijden. Wij volgen
de maatregelen van de overheid en KNVB
nauwkeurig. Op die manier is ons
sportpark veilig en kunnen we verantwoord
spelers en supporters toelaten. 

Soms is het lastig om je aan al deze
nieuwe regels te houden. Maar doen we
het niet dan kan het nadelige gevolgen
hebben voor spelers, supporters en onze
club. Laten we er samen weer een mooi
seizoen van maken.

Irma Ligtvoet
voorzitter sv ARC

Jeugd wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding van alle jeugdspelers (vanaf F-league) wordt verstrekt vanuit het
ARC kledingfonds. De afgelopen weken is de kledingcommissie druk bezig geweest om
te zorgen dat alle jeugdleden een passend wedstrijdtenue hebben voordat de
competitie begint. Voor alle jeugd geldt een bruikleenconstructie. Het wedstrijdtenue
(shirt/short) wordt geen eigendom van de jeugdleden. ARC blijft eigenaar van de
kleding en geeft de kleding in bruikleen onder de voorwaarden die beschreven staan in
het kledingreglement.

https://mailchi.mp/3e88d1e7f961/arc-nieuwsbrief-september-2020?e=[UNIQID]
https://website.storage/Data/ARC/RTE/Bestanden/MenuItem/212/Kledingreglement_per_september_2017.pdf


De kosten
Alle jeugdleden betalen een verplichte bijdrage aan het kledingfonds, deze zal
eind september bij de contributie in rekening gebracht worden. Deze bijdrage bedraagt
€ 22,50 (shirt/short). Alle jeugdleden moeten zelf hun ARC-kousen aanschaffen, deze
kunnen gekocht worden in de ARC shop of bij de bar in de kantine voor € 12,50.

Kledingshop
In de ARC Kledingshop kun je terecht voor wedstrijd-, trainingskleding en tassen. Alles
van het merk Quick. De kledingshop is geopend op donderdagen (uitgezonderd
schoolvakanties) van 18.30 tot 19.30 uur. Op zaterdagen zijn de openingstijden
wisselend. Houd daarvoor de website in de gaten. Betaling kan contant (gepast bij
voorkeur) of Pin.

Selectieteams
Alle jeugd-selectieteams werken met een teamtas. Het wedstrijdtenue voor
selectiespelers zit in een teamtas welke in het bezit van de leider van het team.

Vragen/opmerkingen: kledingcommissie@svarc.nl

ARC Corona protocol trainingen en wedstrijden
Vanaf 31 augustus is de hele vereniging weer op gang. Een aantal weken eerder zijn de
selectieteams alweer begonnen met hun trainingen. Per deze datum willen wij onze
faciliteiten weer zo veel mogelijk gaan openstellen, echter wel met de nodige beperkingen
vanwege de corona crisis. Ondanks de beperkingen zijn we hartstikke blij dat we op of
rondom de velden en in de kantine weer gezellig met elkaar in contact kunnen komen. De
afspraken die we met elkaar maken nemen wij om op een veilige en verantwoorde manier
met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten. Wij vragen
iedereen om kennis te nemen van het protocol, de afspraken na te leven en te respecteren.
Dit protocol kun je teruglezen op de website en is gemaakt op advies van de
KNVB/NOC/NSf.

LED verlichting
In de loop van de maand september wordt er op alle
velden LED verlichting geplaatst. Het bedrijf
Sportverlichting.com verzorgt de installatie. Daarmee
hebben wij een mooie stap gezet op weg naar een
duurzame vereniging én levert het de club een
kostenbesparing op.

mailto:kledingcommissie@svarc.nl
https://website.storage/Data/ARC/RTE/Bestanden/NieuwsItem/1250/Protocol_corona_trainingen_en_wedstrijden_versie_1.0.pdf


Overeenkomst 
Ook dit seizoen worden er weer een aantal interland
wedstrijden op ons sportpark gespeeld. Het contract
tussen de KNVB en ARC is verlengd. Hou de website in de
gaten voor data en tijden van deze wedstrijden.

Grote Clubactie ook Corona proof
Vanaf zaterdag 19 september 2020 start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie
2020! Vanaf die dag mogen alle lotenverkopers (clubleden) langs de deuren gaan en bij
vrienden en familie aankloppen. Natuurlijk hopen we dat iedereen meedoet en één of
meerdere loten gaat kopen van onze jeugdleden. Op die manier help je mee om één van
onze wensen te vervullen. Wat die zijn? We laten je snel meer weten. Een lot kost €3,00 en
van ieder verkocht gaat €2,40 rechtstreeks naar ARC. Jeugdleden zullen via het
verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de
verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en
QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun
telefoon.

Pauze VoetbalTV
Vanaf 27 augustus is VoetbalTV op 'pauze' gezet en
kunnen er geen wedstrijden meer worden bekeken in de
app. In de afgelopen twee maanden is er in de media
veel aandacht voor VoetbalTV geweest. Misschien heb je
meegekregen dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
onderzoek naar VoetbalTV heeft gedaan. De AP is van
mening dat VoetbalTV zich in haar dienstverlening niet
aan de privacywetgeving houdt. Een rechtszaak is in
voorbereiding maar voorlopig geen 'live' wedstrijden
vanaf Veld 1 en 2. We houden jullie natuurlijk op de
hoogte.



Alternatieve ARC Voetbaldag fantastisch georganiseerd
Helaas kon door de Coronacrisis de 10e editie van de ARC Voetbaldagen niet doorgaan.
Echter, toen de maatregelen werden versoepelt heeft de commissie ARC Voetbaldagen snel
gehandeld en een alternatieve ARC Voetbaldag bedacht. In de laatste week van de
zomervakantie konden per dag twee leeftijdscategorieën toch met elkaar een leuke en
leerzame voetbaldag beleven. 

Hulptrainers en overige vacatures
Hoe stoer is het als wij net als vorig seizoen hulptrainers hebben uit de teams van de O15,
O17 en O19! Niet alleen leuk en dankbaar werk maar vooral ook leerzaam. Bovendien word
je er ook nog eens voor betaald (4 euro per uur). Durf jij deze uitdaging aan? Schrijf je dan
snel in via de ARC site (mogelijk vanaf 4 september 2020). De trainingen die je geeft,
kunnen ook gebruikt worden voor het maken van stage uren voor school.

Daarnaast zijn we op zoek naar een Assistent trainer ARC 2, Verzorger en Teammanager
Vrouwen 1. Meer informatie over deze functies vind je op de vacaturebank van de website. 

Ledenvergadering
Maandag 21 september aanstaande om 20.00 uur wordt de
ledenvergadering van ARC gehouden. De agenda voor de
vergadering en de notulen van de vorige vergadering vind je op
de website van ARC. 

Start 'De Derde Helft'
In samenwerking met het Ouderenfonds, Golden Sports en Trias Fysiotherapie starten we
binnenkort met het project ‘De Derde Helft’. Het is een project tegen eenzaamheid voor 55-
plussers binnen en buiten onze vereniging. 

Lees verder

https://www.svarc.nl/1393/vacaturebank/
https://www.svarc.nl/155/21-09-2020/agenda/
https://www.svarc.nl/278/1251/ik-was-erbij/


RINUS Trainersapp
Rinus is een online tool ontwikkeld voor alle
jeugdtrainers. Of je nu voor het eerst een team gaat
coachen en begeleiden of al in het bezit bent van een
KNVB-diploma. Met de tool en de bijbehorende mobiele
app hebben trainers op elk moment van de dag toegang
tot honderden oefeningen, kant-en-klare
trainingsschema’s en kunnen zij inspiratie opdoen om
jeugdvoetballers optimaal te laten genieten van wat zij
het liefste doen: voetballen. Op de KNVB site vind je alles
terug over RINUS.

Nieuws ARC 1, 2 en Onder 23
 
ARC 1
Op donderdag 23 juli startte ARC 1 het tweede deel van de voorbereiding van het
nieuwe seizoen. In de afgelopen weken is er door de groep van Mark Evers hard en
fanatiek getraind. De sfeer in de groep is prima. In de loop van de voorbereiding zijn
er een zestal oefenwedstrijden gespeeld. De meest in de oog springende wedstrijd was
die tegen plaatsgenoot Alphense Boys. Op Zegersloot won ARC met 4-2.
Ook onderging de selectie een tweetal wijzigingen: van Rijnsburgse Boys keerde
Vincent Tel terug op het oude nest en kreeg een plek in de A selectie. Tjerk Ligtvoet
verlaat de selectie. Hij gaat bewegingswetenschappen studeren in Groningen en aldaar
voetballen. Mark Evers keek ook even terug op de voorbereiding. Mark: “Fysiek en
conditioneel hebben de mannen veel werk verzet en we lijken op weg naar een fitte
groep. Conditioneel staan we er goed voor. De huidige groep heeft meer
mogelijkheden en dit moeten we gaan combineren met een enorme drive en energie
wat ons team de laatste jaren zo kenmerkte. Dit wordt de grootste uitdaging. Beter
voetballen, een hoger verwachtingspatroon en toch de gezelligheid en betrokkenheid
heel goed houden. We kijken uit naar de competitie en hebben er zin in.”

ARC 2
Onder leiding van de nieuw trainer Frenk van der Kleij staat ARC 2 dit seizoen voor
een enorme uitdaging. Ze gaan spelen in de reserve hoofdklasse en komen daarin veel
ploegen tegen van 1e elftallen in de 2e en 3e divisie. Dat betekent veel mooie

https://rinus.knvb.nl/?utm_medium=referral&utm_source=SAS_CI360&utm_campaign=Rinus_start_seizoen&utm_term=Rinus&utm_content=linkad


wedstrijden, maar ook de uitdaging om je te handhaven. Dat zou prachtig zijn. De
groep is jong en gretig en zal de kleuren rood en zwart met verve verdedigen.

Onder 23
De KNVB start dit seizoen met een officiële competitie voor teams van Onder 21 en
23. ARC heeft hier niet voor ingeschreven. Natuurlijk is er wel een team onder 23. Ze
spelen in een door ARC georganiseerde competitie. Hieraan doen naast ARC de teams
van Alphense Boys, Katwijk en Rijnsburgse Boys mee. Er wordt een hele competitie
gespeeld. Het team van onder 23 wordt begeleid door Johan Boer en Machiel van
Maarseveen.de eerste twee wedstrijden spelen ze in Alphen:
22 september, ARC O23 - Katwijk O23, 20.00 uur
27 oktober, Alph. Boys O23 - ARC O23, 20.00 uur

Je ontvangt de ARC Nieuwsbrief omdat je lid, vrijwilliger, sponsor of
op een andere manier verbonden bent met sv ARC.

Sv ARC - Sportpark Zegersloot - Olympiaweg 6 - 2406 LG Alphen aan den Rijn
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