
 

 
Beste voetballeden van Sporting S, 
  
Eén jaar Corona heeft natuurlijk ook consequenties voor ons als afd. Voetbal. 
  
Op dit moment is het voor onze leden tot 27 jaar weer toegestaan om buiten met elkaar te trainen. Voor de leden van 27 
jaar en ouder is dit ook mogelijk, zij het met de restrictie dat zij in groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand 
van elkaar moeten sporten. Wij vragen deze groep expliciet om deze restrictie op te volgen. Bij een eventuele overtreding 
is er namelijk een boete mogelijk voor zowel de individuele persoon (€ 95,-) als de vereniging (€ 4.000,-) en daar zit 
niemand op te wachten.  
 
Wij willen via deze weg benadrukken dat wij als afd. Voetbal, alles in het werk gesteld hebben om trainingen te faciliteren 
binnen de geldende Corona-voorschriften.  
 
* Eventuele boetes welke het gevolg zijn van overtreding van de voorschriften zijn voor eigen rekening.  
* Ook een mogelijke boete voor de vereniging als gevolg van overtreding van de regels zal worden verhaald op de 
betreffende overtreders.  
 
Nogmaals; hier zit niemand op te wachten !. 
 
Helaas liggen de competities nog steeds stil. Achter de schermen worden wel voorbereidingen getroffen voor alternatieve 
competities voor de voetbal, maar na de persconferentie van afgelopen dinsdag 23 maart is het nog maar zeer de vraag 
of deze nog gestart gaan worden voor de zomervakantie. 
  
Naast consequenties op sportief gebied, heeft deze crisis natuurlijk ook consequenties voor onze financiën. Om onze 
vereniging hierdoor heen te loodsen, maken wij aanspraak op zo'n beetje alle regelingen vanuit de overheid om ons te 
compenseren voor de weggevallen kantine-inkomsten en  
de doorlopende salariskosten van trainers.  
 
Daarnaast wordt er vanuit de KNVB gekeken naar mogelijkheden om ons te compenseren in de contributie. Zodra daar 
meer over bekend is, gaan wij kijken hoe wij onze leden kunnen gaan compenseren in de vorm van een eenmalige 
korting op de contributie van komend seizoen en zullen we jullie hierover zo spoedig mogelijk informeren.  
 
Hoe hoog die korting zal zijn, hangt uiteraard af van de hoogte van de compensatie vanuit de sportbond. Hierbij willen wij 
graag benadrukken dat wij een vereniging zijn zonder winstoogmerk en er altijd al naar streven om de contributies voor 
onze leden zo laag mogelijk te houden. 
  
Wij hopen natuurlijk dat de alternatieve competities voor de zomer wel van start mogen gaan en wij jullie snel weer mogen 
verwelkomen op ons sportcomplex. 
  
Mochten jullie naar aanleiding van deze mail opmerkingen/vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met een 
van de bestuursleden. 
  
Met sportieve groet, 
 
Bestuur afd. Voetbal. 
 


