
The Sportlight november 2021  

  

Beste leden, sponsors en vrijwilligers 

  

Hierbij zenden wij u, namens het bestuur van Stompwijk ’92, een nieuwe The Sportlight. 

In deze editie weer een update over de COVID-19 maatregelen en het laatste nieuws omtrent 

onze vereniging. Volgt u ons ook al op sociale media? Wij plaatsen regelmatig berichten op 

onder andere Facebook, Twitter en Instagram! 

 

Namens het bestuur, 

 

Michel Guijt 

Voorzitter 

 

Corona maatregelen 
Helaas moeten wij weer pas op de plaats maken in de strijd tegen het COVID-19 virus. 

Het bestuur van Stompwijk ’92 zal zich dan ook weer conformeren naar de aanwijzingen die 

ons zijn gegeven en heeft tot de volgende maatregelen besloten: 

 

- De kantine zal doordeweeks gesloten zijn. 

- In het weekend mag de kantine open zijn voor sporters en begeleiders.  

- Publiek is niet toegestaan bij trainingen/wedstrijden, zowel binnen als buiten. 

- De QR controle is verplicht voor een ieder van 18 jaar en ouder voor binnensport, het 

gebruik van de kleedkamers en in het weekend voor de kantine. 

 

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om de QR controle uit te laten voeren door een 

beveiligingsbedrijf. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Totdat wij hier uitsluitsel over hebben doen wij een beroep op onze vrijwilligers om het 

sporten voor de leden mogelijk te blijven maken. 

 

Wervingsactie vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Zo simpel is het! Dat geldt dus ook voor 

ons. Voor alles wat we bedenken, uitvoeren en ondernemen zijn wij afhankelijk van 

vrijwilligers. Naast het draaien van bardiensten, scheidsrechteren en schoonmaken, zijn er nog 

veel meer andere taken te verrichten. Om deze redenen zijn wij op dit moment bezig met een 

grote wervingsactie en bellen wij alle leden die nog geen taak hebben. Ben of ken jij iemand 

die ons een handje wil helpen. Neem dan alvast contact op met onze vrijwilligerscommissie 

via vrijwilligers@stompwijk92.nl Wij informeren u graag over de openstaande vacatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijwilligers@stompwijk92.nl


Kerstboomverkoop en kerst 

accessoires! 
Bestel nu alvast jouw kerstboom bij 

Stompwijk ’92. U kunt, net als vorig jaar, 

alvast een boom bestellen via het 

bestelformulier of u bent vrij om op een 

van de dagen langs te komen. Het 

bestelformulier vindt u hier:  

 

https://www.stompwijk92.nl/1030/bestelformulier_kerstboom 

Bestellen kan tot 25 november. De verkoop staat gepland voor zaterdag 27 november en 

zondag 28 november van 10:00 uur tot 15:00 uur. Bestelde bomen moeten op deze dagen 

tussen 10:00 uur en 12:00 uur worden opgehaald. Nieuw dit jaar is een kraam met diverse 

kerst accessoires. Dus mis je iets of wil je iemand een presentje geven? Je kunt bij ons terecht. 

 

 

 

Shopt u online? Ook jij kunt Stompwijk 92 heel eenvoudig sponsoren! 
Ja en of dat kan! Zonder dat het jou geld kost. Met Sinterklaas en de Kerst voor de deur wil 

iedereen de inkopen doen. Het enige wat je moet doen is jouw internetbestelling plaatsen via 

Sponsorkliks. Je kunt bij heel veel bekende bedrijven jouw bestelling plaatsen. Je betaalt 

dezelfde prijs maar de vereniging krijgt een percentage van het 

bestelbedrag. Probeer het eens en doe wat extra’s voor Stompwijk ’92. 

Dit de link: 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6936&so=fbp 

 of gebruik de button op onze website www.stompwijk92.nl  

 

Kleedkamers 
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij, tot op heden, helaas geen vrijwilliger weten te 

vinden om de kleedkamers schoon te maken. Op dit moment worden offertes opgevraagd bij 

schoonmaakbedrijven om dit voor ons te gaan doen. Dit zal helaas het nodige geld gaan 

kosten voor de vereniging.  

 

OUD PAPIER STOMPWIJK ‘92   

Na het topjaar 2020 met 120.000 kilo zijn we al weer hard op weg naar het einde van 2021. 

Met een gemiddelde opbrengst van 9100 kilo per maand in het eerste halve jaar koersen we 

voor 2021 af op een opbrengst van afgerond 110.000 kilo. Laten we met z’n allen ons best 

doen om dat aantal zeker te halen. We herhalen het verzoek om vooral karton zo klein 

mogelijk te maken voordat je het in de container gooit. 

Vanaf heden hebben we ook een nieuwe beheerder voor het oud papier.  

Na ruim 20 jaar trouwe dienst geeft Theo Duyvestijn dit stokje over aan Jos van Santen. Jos 
heeft er zin in en ook al plannen om de kilo’s wat aan te laten komen. Vragen over oud 

papier? Bel of app Jos via 06-46927190. Theo, ontzettend bedankt voor jouw inzet! 

 

Werkzaamheden aan het dak van het complex 
Deze week is er begonnen met diverse reparatiewerkzaamheden aan het dak van ons complex.  

Ook zullen er een aantal regenpijpen worden vervangen. Hopelijk kunnen wij er weer een 

flink aantal jaren tegenaan met een goed dak boven ons hoofd! 

 

https://www.stompwijk92.nl/1030/bestelformulier_kerstboom
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6936&so=fbp
http://www.stompwijk92.nl/


Wasvoorschriften wedstrijdtenues: 
Inmiddels maken we alweer geruime tijd gebruik van onze nieuwe wedstrijdtenues. We zijn 

hier bijzonder trots op!  

Om de tenues netjes te houden wijzen wij u graag op onderstaande wasvoorschriften: 

Bedrukte kleding (shirts en keeperstenue):  

• Binnenste buiten wassen met een mild wasmiddel op maximaal 40 graden Celsius. 

• Niet in de droger of chemisch reinigen. 

• Niet borstelen of wringen 

• Bedrukking mag niet gestreken worden. 

• Indien apart gecentrifugeerd, eveneens binnenste buiten keren. 

Broeken en sokken mag u op maximaal 40 graden wassen. 

Het is de bedoeling dat de tenues zoveel mogelijk samen worden gewassen.  

Laat de tenues niet te lang in de tas liggen a.u.b. Hierdoor kan het vuil in het materiaal 

trekken.  

Bij hardnekkige vlekken graag voorbehandelen met ossengal zeep of Vanish.  

Dank u wel! 

 

  


