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Van het bestuur 
 
 
Beste voetbalvrienden, 
 
We leven in rare tijden. Het coronavirus maakt dat veel activiteiten, waaronder ook ons 
geliefde voetbal, voorlopig niet mogelijk zijn. Met deze nieuwsbrief willen we jullie als leden 
van Sportclub Deventer – voor zover dat nu kan - informeren over de consequenties van de 
maatregelen, die gesteld zijn.  
 
Gebruik velden 
Zoals jullie in de mail van 22 maart hebben kunnen lezen hebben we het gebruik van onze 
velden in relatie met de overheidsmaatregelen toegelicht. Op 23 maart was dit alweer 
achterhaald door de aankondiging van nieuwe, aangescherpte maatregelen. We vermelden 
hier dat hier goed gehoor aan wordt gegeven gezien het duidelijk verminderde tot geen 
gebruik van de velden. We noemen hier de belangrijkste maatregelen door de overheid op 
advies van het RIVM, die hier betrekking op hebben (23-3-2020).  
 
Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep 
verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is 
geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden 
vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar 
samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of 
voogden onderling 1,5 m afstand bewaren. 
 
We roepen iedereen op zich aan deze maatregelen te houden. 
 
Contributie 
Zoals iedereen uit het nieuws al heeft kunnen opmaken heeft de coronacrisis ook 
economische consequenties. Ook Sportclub Deventer ontkomt hier niet aan. Onze kosten, 
zoals huur velden, lidmaatschap KNVB, onderhoud, gaan gewoon door. Daarnaast hebben 
wij minder inkomsten, omdat de kantine gesloten is. We hebben onze financiële positie 
geanalyseerd en komen te de conclusie dat het innen van contributie noodzakelijk is om 
onze club door deze periode heen te helpen. De laatste incassoronde voor dit seizoen zal 
begin April plaatsvinden. We rekenen op jullie begrip. 
 
Tweemaal voetbalkamp 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd staat het pupillenkamp (JO9 t/m JO/MO13) 
en het ook een kamp voor junioren worden georganiseerd (JO/MO15 t/m JO/MO17) gepland 
voor respectievelijk 19 t/m 21 juni respectievelijk 28/28 juni. Of deze kampen door kunnen 
gaan is nog ongewis, aangezien de huidige maatregelen tot 1 juni zijn afgekondigd en 
onduidelijk is wat daarna gaat gebeuren. BEN houdt de ontwikkelingen rondom Corona-
maatregelen nauwlettend in de gaten. De voorbereidingen gaan op dit moment wel door, 
behalve het werven van de vrijwilligers voor de begeleiding. Uiterlijk eind mei hakt BEN in 
samenspraak met het bestuur de knoop over het wel of niet doorgaan van de voetbalkampen 
door. 
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Sportclub Deventer zaterdagclub? 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen overwegen we om met ons eerste 
elftal naar de zaterdag te gaan. Hierover zal het bestuur volgende week een besluit nemen. 
Wanneer we besluiten dit voor te stellen aan onze leden zal er in April een (online) ALV 
worden georganiseerd. 
	
Youth cup 6e editie 22 augustus 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Youth Cup in augustus door zal kunnen gaan, maar 
helaas kunnen we dat ook niet met zekerheid zeggen.	
	
Agenda 
Bestuursvergadering  30 maart 2020 
Jeugdkamp pupillen  19 t/m 21 juni 2020 (onder voorbehoud) 
Jeugdkamp junioren  27/28 juni 2020 (onder voorbehoud) 
Youth Cup   22 augustus 2020 
 
Met sportieve groet 
 
Het bestuur 
Sabine Schopbarteld   secretaris 
Marjon de Vries   penningmeester 
vacature    technische zaken 
vacature    facilitaire zaken 
Chris Kiehn    jeugdzaken 
Robert Berends   voorzitter a.i. 
 


