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Nieuwsbrief Juni 2020 
 

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 juni. Wat was het 

fijn te zien dat er afgelopen maand eindelijk weer 

activiteiten op ons mooie sportpark waren. Ik wil de trainers 

en vrijwilligers dan ook danken voor het verzorgen van de 

trainingen in deze lastige periode. Ook wil ik Fysio058 

bedanken voor het meedenken en ondersteunen bij de 

opstart van de zogenaamde 1,5 meter trainingen, een hele 

fijne en waardevolle partner van S.C. Stiens. 

In deze nieuwsbrief wat meer over de sponsorloop, 

renovatie van het kunstgrasveld, Cambuurtalenten bij S.C. 

Stiens, Bestuursformatie en een aantal vrijwilligers die aan 

het einde van dit seizoen zullen stoppen. We wensen jullie 

veel leesplezier, 

 

Het bestuur 

Elise, Sake, Mark, Harry en Bob 

 

Nieuw bestuurslid S.C. Stiens! 

Verheugd ben ik te kunnen melden dat het hoofdbestuur van 

S.C. Stiens weer op sterkte komt. Na het eerdere aantreden van 

Mark van Asperen als bestuurslid Jeugdzaken, heeft Harry 

Dijkstra de functie van Bestuurslid Algemene en Commerciële 

zaken aanvaard. Harry is zeker geen onbekende binnen de 

vereniging en velen zullen hem kennen als aanvoerder van S.C. 

Stiens 1. Harry was al actief in de Sponsorcommissie en door zijn 

enorme drive en inzet al snel deze toptransfer naar het 

hoofdbestuur van de vereniging kunnen afdwingen. 

Ik wens Harry veel succes en plezier in de nieuwe functie! 

 

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). 

 

http://www.scstiens.nl/
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Tevens wil ik Hielke Miedema bedanken voor zijn inzet voor de vereniging op de post 

Algemene en Commerciële zaken. 

Namens het bestuur van S.C. Stiens, 

Bob Terlouw 

Voorzitter 

 

 

 

Sponsorloop S.C. Stiens 

Eind februari zijn we gestart met de actie voor een sponsorloop voor JO7 en JO9 jeugd bij sc 
Heerenveen, partner van S.C. Stiens. Vanwege Corona stond deze stil, maar daar gaan we nu 

mee verder. 
De sponsorloop zal plaatsvinden op ons eigen sportcomplex: 

 
Woensdag 1 juli om 16.00 uur. 
 

We zullen dit op een ludieke manier aanpakken, incl. zeephelling en route door de kantine. 
Afsluitend zal er een loterij zijn met clubprijzen! 

 
We gaan eerst nog 1,5 week met z'n allen op zoek naar sponsors voor de actie! De 

actieperiode wordt hervat op vrijdag 19 juni en duurt tot de zomervakantie (t/m vrijdag 3 juli). 
Voor degene die zich nog niet hebben aangemeld, geen probleem. 
Dit kan nog steeds via deze link:     www.sponsorloop.nl/scstiens 

 
Iedereen die 1 of meer sponsors heeft is welkom op woensdag 1 juli 2020 om 16.00 uur.  

Zien we jou op 1 juli 2020? 

 

 

http://www.sponsorloop.nl/scstiens
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Toekomstig Eredivisie-talent? 

Aan het einde van dit seizoen zullen de zeer talentvolle 

jeugdspelers Jort van der Kooij en Kay Houttuin S.C. Stiens 

verlaten om bij sc Cambuur te gaan voetballen. Wij willen 

beide spelers bedanken voor de jaren bij S.C. Stiens, maar 

bovenal heel veel plezier en succes bij Cambuur wensen. 

Ook nu jullie geen lid meer zijn, blijven jullie natuurlijk van 

harte welkom op de club! 

 

Start renovatie kunstgrasveld S.C. Stiens 

Eind juni zal het kunstgrasveld van S.C. Stiens gerenoveerd 

worden. Concreet betekent dit dat er een nieuwe onder- 

en toplaag wordt aangebracht met als gevolg dat de 

demping van het veld vele malen beter zal zijn (voor de 

senioren onder ons; minder spierpijn 😉). Tevens zal het kunstgrasveld met kurk ingelegd 

worden waardoor we direct af zijn van de gezondheidsdiscussie mbt het huidige kunstgrasveld. 

Ook zullen de ballenvangers aan de zijkant van het veld op het talud geplaatst worden. 

Hierdoor hebben toeschouwers beter zicht op het veld en hopen we minder ballen kwijt te 

raken in de bebossing achter het talud. De werkzaamheden zullen uitgevoerd gaan worden 

door de Sports & Leisuregroep (Domo) en zullen ijs en wederdienende voor de start van het 

nieuwe seizoen gereed zijn. 

 

En verder: 

- Wist je dat Evelien Span gestop is als schoonmaakster van de kantine, toiletten en 

kleedkamers? Wij danken haar voor haar inzet en zullen tijdens de vrijwilligersavond 

uitgebreid stil staan bij haar afscheid. Mocht je interesse hebben om de werkzaamheden 

van Evelien over te nemen, neem dan even contact op met Sake Vellinga, bestuurslid 

facilitaire zaken (facilitair@scstiens.nl). 

- Wist je dat ook Teun Aalberts na dit seizoen stopt als leider van Vrouwen 2? Teun heeft deze 

vrijwilligersfunctie 15 jaar uitgevoerd en wil na al deze jaren wel eens weten hoe het is om 

als supporter naar een voetbalwedstrijd te kijken. Teun, ontzettend bedankt voor al die 

jaren inzet, we zien ook jou op de vrijwilligersavond! 

- Wist je dat vanaf 1 juli de nieuwe teamindelingen voor de jeugd van S.C. Stiens op de 

website terug te vinden zijn? Altijd een leuk maar ook spannend moment! 

- Wist je dat het bestuur van S.C. Stiens iedereen een hele fijne vakantie toewenst en we jullie 

gezond en vooral topfit weer terug hopen te zien op de voetbalvelden van onze club? 
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