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Beste sportvrienden,  

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de 
vereniging. 

De afgelopen maanden is veel 
veranderd binnen onze vereniging, dit 
willen wij graag met jullie delen.  
Door de Corona maatregelen worden 
wij op sportief vlak geremd. De 
vereniging doet zijn best om iedereen 
zo gezond mogelijk te laten blijven 
voetballen. Van de noodzakelijke 
maatregelingen opgelegd door onze 
overheid merken wij allen de gevolgen. 
Te beginnen met de kantine die 
gesloten moet blijven, de kleedlokalen 
die dicht moeten blijven en nu ook nog 
dat onze seniorenafdeling niet mag 
voetballen, deze maatregelen treffen 
ons nog het hardst.  

 

Maar ook op bestuurlijk vlak zijn grote 
verandering opgetreden. Zo zijn er 
nieuwe bestuursleden toegetreden tot 
het hoofdbestuur. Tevens kan er 
vermeld worden dat er een nieuwe 
voorzitter, penningmeester en 
secretaris is die samen met de andere 
bestuurders leiding aan onze 
vereniging gaan geven. Alles is te 
vinden op onze website onder 
clubinfo/organisatie.  

De algemene ledenvergadering die 13 
november 2020 wordt gehouden, zal 
voor het eerst in de geschiedenis van 
de club online gehouden worden. Dit 
als gevolg van wederom de Corona 
maatregelen.  

In de organisatie gebeurt er 
desondanks nog veel op alle vlakken, 
waar jullie als leden nog niet veel van 
mee krijgen. Maar de organisatie 
begint structuur te krijgen. 

Iedereen die bij de vv Scharn 
betrokken is hebben wij keihard nodig, 
op sportief- en vrijwilligersvlak.  

Op diverse afdelingen kunnen we nog 
ondersteuning gebruiken.  
Op dit moment wringt de schoen bij 
uitgifte materialen, waar wij nog op 
zoek zijn naar personen die 1x per 
week op een doordeweekse avond 
maar ook op een zaterdagmiddag of 
een zondagmorgen willen uithelpen. 
Maar ook het korps van 
dagcoördinatoren zoekt nog 
ondersteuning.  In de hoop dat er 
personen zijn die graag willen helpen, 
zij kunnen een bericht sturen naar 
secretariaat@scharn.nl.  

 

Ook is er een splitsing gekomen bij 
materialen. Dit is op gesplitst in 
Materialen,(alles om te kunnen 
voetballen) en kleding, (polo’s, 
trainingspakken en coachjassen).  
De vereniging doet zijn best om iedere 
trainer en coach te voorzien van deze 
middelen. Maar ook wedstrijdshirts 
vallen hieronder.  

De mogelijkheid om een team te 
sponsoren is er uiteraard, hiervoor 
hebben wij onze sponsor commissie 
die U graag te woord staat betreffende 
vragen over sponsoring van een team 
of sponsoring in het algemeen 
sponsoring@scharn.nl. 

 

De nieuwsbrief is de eerste opzet en in 
de komende tijd zult u nog meer 
nieuwtjes van diverse afdelingen gaan 
krijgen. Hopende jullie voldoende te 
hebben geïnformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

Franz Kieszl 

a.i. Bestuurslid seniorenzaken/ 
acccommodatiebeheer. 

mailto:secretariaat@scharn.nl
mailto:sponsoring@scharn.nl

