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Seizoen 2020/2021 
Wij zijn er klaar voor! Het buitenschilderwerk is gedaan, de 
kantine is schoon, de velden liggen er goed bij en de 
eerste wedstrijden staan gepland. Dit keer helaas geen 
seizoensopening voor de jeugd, maar wel met net zo veel 
enthousiasme als andere jaren!

Corona-maatregelen 
Om ons sportcomplex voor het nieuwe seizoen te kunnen 
openstellen hebben wij diverse maatregelen genomen. Zo 
zijn er looproutes aangebracht, geeft belijning de 1,5m 
afstand aan, kan je voortaan alleen nog maar met pinpas 
betalen en maken we afspraken met elkaar over het 
gezamenlijk gebruik van ons sportcomplex. 

Hiervoor wordt een corona-protocol opgesteld. Deze is na 
te lezen op onze website. Op basis van praktijkervaringen 
wordt het protocol daar waar nodig aangepast en up to 
date gehouden.

Wij vertrouwen ook nu weer op jullie medewerking, zodat 
we er een anders dan gewend, maar mooi seizoen van 
kunnen maken met elkaar.
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Ouderbijdrage 

Onze sportvereniging heeft al 
jaren een grote groep vaste 
vrijwilligers. Zij zorgen ervoor 
dat iedereen op zijn of haar 
niveau kan sporten en dat 
bezoekers zich welkom voelen 
bij ons op de club. 

Ouders willen vaak ook wel 
graag meehelpen, maar weten 
soms niet goed wat er mogelijk 
is en waar ze zich kunnen 
aanmelden. Daarom vragen wij 
aan het begin van het nieuwe 
seizoen om een ouderbijdrage.  

Ouders kunnen bij de leider/
trainer van het team aangeven 
op welke manier zij kunnen en 
willen bijdragen aan de 
sportvereniging van hun kind.  

Bijv. hamburgers bakken tijdens 
een evenement, snoeien van 
bomen en struiken rondom de 
velden, organiseren van een 
jeugdactiviteit, sponsoring. 

Het hoeft echt geen grote klus 
of een wekelijkse bijdrage te 
zijn, want alle kleine beetjes 
helpen ook! 

Wifi 

Voor velen bijna een eerste 
levensbehoefte: goede Wifi. En 
dat was nog wel eens een 
probleem bij Sp. Teuge. Maar 
met hulp van enkele vrijwilligers 
en advies van KPN is het Wifi-
netwerk enorm verbeterd en 
zijn de storingen met het 
pinautomaat hopelijk echt 
verleden tijd. 

NIEUWSBRIEF 
 Sportclub Teuge | Nieuwsbrief | 26 augustus 2020



Sportclub Teuge 27 augustus 2020

Scheidsrechterscommissie 
Ze zijn te herkennen aan de groene hesjes; onze 
vrijwilligers van de scheidsrechterscommissie René de 
Boer, Marcel Heimgartner, Bas ter Weel en Hella en 
Johan Neuteboom Spijker.

Iedere zaterdag aanwezig rond de velden om de jeugdige 
spelbegeleiders en scheidsrechters te begeleiden. Verder 
maken zij de indelingen voor de scheidsrechters en fluit 
een aantal zelf ook nog zeer regelmatig wedstrijden.

Omdat de spelbegeleiders en scheidsrechters vaak zelf 
ook voetballen op zaterdag, kan het voorkomen dat er 
niemand beschikbaar is voor een wedstrijd. Dan wordt het 
team gevraagd om deze taak zelf op zich te nemen. 

In dat geval is er op het wedstrijdsecretariaat de nodige 
informatie te krijgen evenals de spullen: fluit, scoreboekje, 
enz. en natuurlijk staat de koffie klaar!
 
Ouders en (jeugd)spelers die graag wat meer willen 
weten over de spelregels kunnen een cursus volgen. Een 
leerzame cursus, want één van de oud-cursisten heeft 
inmiddels de stap naar de KNVB gemaakt.

Heb je vragen over de cursus of wil je op zaterdagmorgen 
helpen, maak dan eens een praatje met de mensen in de 
groene hesjes!
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Gevulde koeken 

Naar aanleiding van een eerdere 
oproep meldden zich de afgelopen 
weken iedere zaterdagochtend 
steevast een aantal vrijwilligers.  

Warm was het af en toe wel, maar 
daarom niet minder gezellig. En er 
werd ook nog eens behoorlijk 
doorgewerkt. Tot aan de 
vuilnisbakken aan toe, alles is 
opnieuw geschilderd! 

De beloning? Koffie uit de 
automaat en een zelf 
meegebrachte gevulde koek…  

Daarom bij deze, namens alle 
leden van Sp. Teuge, schilders 
ontzettend bedankt! 
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