
The Sportlight 
 
Beste leden, sponsors en vrijwilligers 
Het ziet er naar uit dat wij weer voorzichtig kunnen toewerken naar het 
(gedeeltelijk) heropenen van onze sportvereniging. Uiteraard gaat dit alle-
maal stap voor stap. Maar zoals gezegd tijdens de persconferentie: “Het 
belooft een mooie zomer te worden!” 
Het zijn de laatste loodjes waarin wij ons bevinden. Laten we hopen dat we 
weer snel onze (sport)activiteiten volledig op onze vereniging kunnen her-
vatten. Verderop in deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken. 
 
Maar voordat het zover is: 
 
NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland 
Om weer een frisse start te maken op ons complex willen wij ook graag iedereen oproepen om op 
29 mei 2021 aanvang 10:00 uur tijdens de “NL Doet” actie de handen uit de mouwen te steken 
op ons complex. Er kunnen wel wat dingen gebeuren. Het repareren/vervangen van doelnetten, het 

schoonmaken van reclameborden, de dug-outs en 
het complex of het verwijderen van onkruid. Vele 
handen maken licht werk en zeg nou zelf: We wil-
len toch allemaal dolgraag weer starten op een 
schoon en mooi complex.  Dus leden, vrijwilligers 
of supporters van Stompwijk ’92 meld je aan! Uiter-
aard op 1,5 meter afstand en volgens de geldende 
corona maatregelen. 
 
 
 

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet via complexbeheer@stompwijk92.nl  
 
Namens het bestuur,  
Michel Guijt, voorzitter 



Opslagruimte in gebruik genomen 
Ter hoogte van het handbalveld is een nieuwe 
opslagruimte gebouwd. Onze dank gaat uit 
naar de stichting Stompwijk ’92 die hierin een 
grote rol heeft gespeeld. De opslagruimte was 
hard nodig. 
Enkele vrijwilligers hebben zich ingespannen 
om de opslagruimte opnieuw in te delen en in 
te ruimen. Hierdoor zijn de oude zeecontai-
ners die op een locatie aan de Westeinderweg 
stonden verwijderd. Dit was ook hard nodig 
want de zeecontainers waren er inmiddels 
slecht aan toe. Onze dank gaat ook uit naar de 
eigenaren van de locatie waar de zeecontai-
ners hebben mogen staan. 
Een bedankje ook aan de vrijwilligers die de 
ruimte nu mooi hebben ingericht! 
 

Corona update mei 2021 
 

Binnensport: 
Per 19 mei 2021 zal sporten binnen weer zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

- Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn (excl. Personeel) 

- Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag, sporten in groepsver-
band met maximaal 2 personen. In een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten. 

- Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. 

-  De gezondheidscheck is verplicht. Dit vragen wij dan ook aan de trainers om vooraf-
gaande aan de training te vragen aan de sportende personen. 

- Kleedkamers en douches zijn gesloten! 

- Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrij-
den wel toegestaan maar alleen teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aan-
wezig zijn. 

- Binnen moet iemand een mondkapje dragen maar deze mag af tijdens het sporten. 

 

Buitensport: 
Per 19 mei 2021 zal meer mogelijk zijn voor volwassenen om buiten te sporten. 

Volwassenen boven de 27 jaar: 



- Mogen buiten overal in groepsverband sporten op 1,5 meter afstand van anderen. 

- Buiten in groepsverband met maximaal 30 personen 

- Kleedkamers en douches zijn gesloten! 

- Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan 

- De gezondheidscheck is verplicht. Dit vragen wij dan ook aan de trainers om vooraf-
gaande aan de training te vragen aan de sportende personen. 
 

Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar: 

- Mogen buiten overal in groepsverband sporten 

- Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar 

- Zij mogen wedstrijden spelen maar alleen met teams van de eigen sportclub 

- De gezondheidscheck is verplicht. Dit vragen wij dan ook aan de trainers om vooraf-
gaande aan de training te vragen aan de sportende personen. 
 
 

Opening kantine/terras: 
Er bestaat, zoals de reglementen er nu uit zien, enige 
ruimte om het terras te openen bij de kantine. Het be-
stuur heeft er voorlopig voor gekozen om in dit huidige 
seizoen het terras gesloten te houden. Wij hopen in het 
nieuwe seizoen weer gebruik te maken van het terras als 
de reglementen meer ruimte bieden. Het bestuur voor-
ziet lastige uitdagingen in het handhaven van de regele-
menten. Om alles duidelijk en eenduidig te houden is 
deze beslissing genomen. 
 
 
 
Gebruik van het sportcomplex gedurende de zomer: 
Het bestuur geeft toestemming om gedurende de zomerstop het sportcomplex te blijven gebrui-
ken. Dit binnen de geldende corona maatregelen. Maak hier als team vooral gebruik van!  
Dit is wel onder voorbehoud van eventuele onderhoudswerkzaamheden die de gemeente Leid-
schendam-Voorburg mogelijk kan gaan uitvoeren op ons complex. 
 
Contributie voor het komende seizoen: 
Het bestuur heeft besloten om voor het komende seizoen geen jaarlijkse contributieverhoging 
door te voeren. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om de blijvende leden voor het ko-
mende seizoen tegemoet te komen. In welke vorm dit zal zijn is echter door de variabelen in de 
subsidies, inkomsten en verplichte uitgaven aan de sportbonden nog lastig te zeggen. Het bestuur 
kan er op dit moment dus nog geen toezegging over doen. Weet in ieder geval dat het bestuur, 
zodra het mogelijk is, hier op terugkomt. 
 
Einde corona update 
 
Terugblik op de vriendjes en vriendinnetjes week! 
Wat was het een geslaagde actie! Er waren veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen om bij 
ons te komen sporten. Er was zelfs een cameraploeg van Midvliet FM aanwezig. De vriendjes en 



vriendinnetjes hebben kennis mogen maken met het sporten bij onze vereniging. De eerste aan-
meldingen zijn dan ook al binnengekomen. Dank aan de trainers en begeleiders om voor iedereen 
te zorgen deze trainingen. Wil je lid worden of wil je nog een aantal proeftrainingen meedoen? 
Meld je aan via onze website www.stompwijk92.nl 
 

OUD PAPIER 
Een gigantisch mooie opbrengst geldt voor 2020. 
Waar het record van de afgelopen jaren op 105000 kilo lag, is er 
nu 118000 kilo papier opgehaald. Dat is bijna het niveau van de 
tijd van Nico de Heij!!!  Waarschijnlijk hebben we deze grote 
stijging te danken aan Lexmond. Zij voeren hun oud papier nu 
structureel af naar onze papiercontainers, waarvoor dank.  
En misschien ook wel aan de vele pakketjes die er besteld wor-
den vanwege corona? 
Dus natuurlijk ook dank aan alle mensen die trouw t oud papier 
bij ons afleveren. Ga zo door, wie weet volgend jaar boven de 
120000 kilo! Het verzoek om kartonnen dozen zoveel mogelijk      

eerst klein te maken blijft staan. 

http://www.stompwijk92.nl/

