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Nieuwsbrief April 
 

S.C. Stiens 
Sportcomplex “it Gryn”  Voetbalvereniging S.C. Stiens 

Ieleane 2    Postbus 26 

9051 LP  Stiens   9050 AA  Stiens 

www.scstiens.nl    T: 058-257 1290 

 

Beste lezer, 

Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand april. Helaas door 
welkbekende redenen weer een maand zonder voetbal of 
andere gezellige activiteiten in ons clubhuis. 

Wij als bestuur missen onze leden, ouders van leden, 
vrijwilligers, sponsoren en supporters enorm. Dit seizoen gaat 
er helaas niet meer gevoetbald worden en is het 
vooralsnog onduidelijk of het seizoen 20-21 op tijd gestart 
kan worden. Wij houden natuurlijk alle berichtgeving in de 
gaten en zullen jullie informeren zodra er weer gevoetbald 
kan worden. 
 
Voor nu in ieder geval nieuws over de samenwerking met 
DTD, het familieweekend, en andere nieuwsfeitjes. We 
wensen jullie veel leesplezier, 
 
Het bestuur 

Elise, Sake, Mark en Bob 

 

Geen voetbal en wel contributie? 

Een vraag die bij veel leden momenteel leeft; waarom betaal ik 
nog contributie nu ik door de Corona-maatregelen niet meer 
kan voetballen? Dit lijkt niet logisch, maar ligt toch net even 
anders. De KNVB zegt hier het volgende over. 

Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met 
z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die 
reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om 
in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging. 

 

Geplande 
evenementen 

[Datum] 

Alle evenementen zijn tot 
nader order afgelast. 

[Datum] 

- 

[Datum] 

- 

Belangrijke 
mededeling 

Nog steeds zijn we op zoek 
naar versterking voor het 
bestuur. Wil je precies 
weten hoe S.C. Stiens er 
financieel voor staat en 
heb je een financiële 
achtergrond? Dan 
verwelkomen we je graag 
als nieuwe Penningmeester! 
Ook voor Seniorenzaken en 
Vrouwenzaken kunnen we 
versterking gebruiken. Meer 
weten? Neem contact op 
met Bob Terlouw 
(voorzitter@scstiens.nl of  
06-52408382). 
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Een club kan in overleg met de leden bepalen om de 
contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard ook 
weer gevolgen voor de financiële positie van de vereniging. 

Als je het juridisch bekijkt dan wordt je lid van een vereniging en 
is het lidmaatschap de juridische relatie tussen het lid en de 
vereniging. In de statuten van die vereniging is ook de te 
betalen contributie om lid te zijn vastgelegd. Bij een dergelijk 
lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten 
en plichten. Het wel of niet halen van de doelstellingen van de 
vereniging is dus niet van invloed. Het dus niet kunnen trainen en 
spelen van wedstrijden staat dus los van die contributie die je als 
lid moet betalen, zeker bij overmacht zoals nu het geval is. Dat is 
dus anders dan bij een sportschool. 

We moeten ook niet vergeten dat de kosten van een vereniging 
gewoon doorlopen in deze periode. Daarnaast staan ook de 
(extra) inkomsten uit bijvoorbeeld kantineverkoop in het 
algemeen of bij evenementen stil en moet de vereniging het 
dus rooien met alleen de contributie-inkomsten. Het is maar de 
vraag of verenigingen hiermee de vaste kosten kunnen betalen. 
Daarom is het ook noodzakelijk om je vereniging te blijven 
steunen en samen die contributie te betalen, zodat je zodra het 
mogelijk is, weer kan trainen en wedstrijden spelen bij jou eigen 
club.  

S.C. Stiens volgt hierin de richtlijnen van de KNVB, we vragen je 
vooralsnog gewoon de contributie te blijven betalen.  

S.C. Stiens verlengt samenwerking DTD met nog één seizoen 

S.C. Stiens heeft na evaluatie met betrokkenen binnen de vereniging besloten de 
samenwerking voor nog een seizoen voort te zetten in een afgeslankte vorm. De 
samenwerking is S.C. Stiens op hoofdlijnen goed bevallen, alleen is de noodzaak om een 
structurele samenwerking (SJO) aan te gaan voor S.C. Stiens niet aan de orde. S.C. Stiens geeft 
hiermee gehoor aan de feedback van haar leden en geeft DTD de mogelijkheid te werken 
aan een voor hen zo goed mogelijke toekomstbestendige oplossing. De uitgangspunten voor 
de samenwerking van seizoen 2020-2021 zullen alleen betrekking hebben op de teams daar 
waar ook DTD-spelers worden ingedeeld. Ook zal de jeugd tot en met onder 11 alleen op het 
sportcomplex van S.C. Stiens trainen. Tevens zal de huidige samenwerking met de vrouwen 
voor nog een seizoen voortgezet worden. Over de praktische invulling en indelingen van de 
teams zullen jullie aan het einde van dit seizoen geïnformeerd worden. 

Corona-klusjes 

Ondanks dat er al even niet meer gevoetbald wordt op ons mooie complex, zijn er nog 
genoeg werkzaamheden te doen. Wist je dat Sake Vellinga liever op de club klust dan thuis? 
Hij is namelijk al voortvarend aan de slag gegaan met het vernieuwen van alle barkrukken en 

 

 

Wedstrijden 

Heren 1 

Afgelast 

Dames 1 

Afgelast 
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heeft een heuse ruimte gecreeerd waar met een hele selectie wedstrijdbesprekingen 
gehouden kunnen worden. Tevens is de materiaalkamer verhuist naar een andere locatie in 

het clubgebouw.  

Wel zijn er nog een hoop klussen die gedaan kunnen 
worden en waar S.C. Stiens en Sake jouw hulp graag 
bij kunnen gebruiken. Heb je in deze bijzondere 
periode wel wat tijd over? Mail of bel Sake dan even 
om te kijken welke klusjes jij zou kunnen oppaken. 
Natuurlijk zal de werkwijze “Corona-proof” zijn. 

Facilitair@scstiens.nl of 06-20416166 

 

Denk aan onze sponsoren en besteed lokaal! 

Veel van onze sponsoren hebben te lijden onder de 
Corona-maatregelen. Om te laten zien dat wij als 
vereniging begaan en betrokken zijn bij onze sponsoren 
willen we al onze leden, vrijwilligers en supporters 
oproepen om zoveel mogelijk aan- en inkopen lokaal te 
doen. Samen komen we zeker door deze lastige periode 
heen! S.C. Stiens wenst al haar sponsoren dan ook veel 
succes toe! 

 

Herman Valk stopt als trainer en verzorger 

Na vele jaren bij S.C. Stiens in rollen als trainer, verzorger, 
conditietrainer, leider, klusser en supporter stopt Herman 
Valk aan het einde van dit seizoen bij S.C. Stiens. Herman gaat de uitdaging aan om trainer te 
worden bij de dames van Blija en keert hiermee terug op het oude nest. Wij zijn Herman zeer 
dankbaar voor alles wat hij afgelopen jaren heeft betekend voor de club. We wensen je veel 
succes bij Blija en hopen je toch nog regelmatig terug te zien als supporter bij S.C. Stiens! 

 

En verder: 

- Wist je dat de voorraad bier van de kantine weer terug is genomen door de brouwer? Dit 
wordt verrekend met toekomstige aankopen en scheelt ons 400 liter bier afschrijven. 

- Wist je dat komende zomer het kunstrgrasveld vervangen gaat worden? Er zal een nieuw 
veld komen waarin gebruik gemaakt wordt van kurk. Zoals de planning nu is kunnen we er 
met de start van het nieuwe seizoen weer gebruik van maken. 

- Wist je dat er iedere week nieuwe challenges geplaatst worden op de Facebook en 
Instagram pagina van S.C. Stiens? Deze challenges worden gemaakt door de dames van 
Vrouwen 1 en de heren van Heren 1. Ga jij de uitdaging aan? Plaats dan jouw filmpje van 
de uitvoering van de challenge en win hiermee leuke prijzen! 

“Eerst de klussen op de 
club maar oppakken, als 

er een volledige lock-
down komt kan ik altijd 
thuis nog aan de slag!” 

 



   

  Pagina 4 van 4 
   

 

- Wist je dat de familiedag en de viering van het 10-jarig jubileum van S.C. Stiens aan het 
einde van dit seizoen vooralsnog niet door kunnen gaan? Wanneer de richtlijnen van het 
RIVM dit toelaten zullen we kijken of we een alternatieve invulling voor de familiedag en het 
10-jarig jubileum kunnen vinden.....wordt vervolgd dus! 

- Wist je dat de velden van S.C. Stiens nog steeds niet gebruikt mogen worden en het 
sportcomplex daarom volledig gesloten is? Samen kunnen we Corona aan! #Stayhome 

 

 


