
 

Update bericht van het bestuur 
 
 

Oegstgeest, 3 september 2020 
 

 
Beste Leden, sponsoren en zij die FC Oegstgeest een warm hart toedragen, 
 
 

Mijn schrijven van verleden week heeft mooie reacties opgeleverd! Hulp is op diverse plekken 
aangeboden en begrip is getoond daar waar nodig. Ook zijn er wat goede ideeën 
aangedragen, die ons verder kunnen helpen. Zelfs een enkele nieuwe bordsponsor heeft zich 
gemeld. Dank daarvoor! Immers alleen samen zullen we er sterker uitkomen. 
 

Dit weekend gaan we proberen of het haalbaar is de kleedkamers open te stellen. Hoewel het 
dringende verzoek blijft om al omgekleed naar de club te komen zullen we enkele 
kleedkamers openstellen om snel om te kleden dan wel te douchen. Maximaal 6 personen 
mogen dan de kleedkamer in en ook daar moet de 1,5meter worden gehandhaafd. De deuren 
blijven open. De kleedkamers worden niet vooraf ingedeeld (met uitzondering van die van de 
heren en vrouwen 1 en 2 met hun tegenstanders). Spullen laat je niet achter in de kleedkamer 
en er worden daar geen teambesprekingen gehouden. Die houd je op het veld of de 
grasstrook achter veld 2 en 3. Het is echt alleen voor het douchen en noodzakelijk verkleden. 
Alleen als dat voor jou echt noodzakelijk is. 
 

De kantine gaat fungeren als “ take away”. Binnen is er te bestellen voor de keuken en 
drankjes, maar liever hebben we dat de drankjes buiten of in de pantry besteld worden. Betaal 
met de clubkaart of pin. En moet je op je bestelling wachten, zorg dan dat de 1,5meter 
hanteerbaar blijft. 
 

Er is vraag naar “de vrienden van FC Oegstgeest”. Hoe word ik dat? à Mailen met 
vrienden@fcoegstgeest.nl 
Bij een lidmaatschap van “de vrienden van FC Oegstgeest” betaal je per seizoen €50,- en 
komt je (bedrijfs)naam op het bord in de kantine te staan. Dit geld wordt uiteraard in betere 
tijden besteed aan zaken, die niet binnen de vaste begroting passen. Voor nu zijn deze 
bedragen heel hard nodig voor het gezond laten functioneren van onze mooie club. Het is 
daarnaast ook mogelijk om een eenmalige donatie te doen. En uiteraard mag dat ook een 
hoger bedrag zijn! 
 
Om met elkaar zoveel mogelijk plezier te beleven hebben we jullie hulp nodig. We doen een 
beroep op jullie als speler (of ouder) om je aan te melden voor hulp tijdens 1 of enkele shifts. 
Gewoon even een uurtje of 2/3 positieve inzet voor je fantastische club. Dat is echt hard nodig! 
Zonder hulp zal het opschalen van positieve zaken lastig zijn. Steek je ons ook de helpende 
hand toe? Mail met comcie@fcoegstgeest.nl 
 

Samen kunnen we FC Oegstgeest door deze moeilijke tijd loodsen. Wij staan open voor nog 
meer feedback, hulp, sponsoren en ideeën. Graag zelfs.  
 

Tot zaterdag! Bij weer een mooi FC Oegstgeest voetbalweekend. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Jaap van Pampus 
 


