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Beste mensen, 
Er is weer veel gebeurd op het complex. Dat is mede te danken aan de trouwe inzet van een aantal van onze leden. 
Wij zijn er blij mee ! In deze nieuwsbrief praten wij je bij. 
Verder valt op dat de digitalisering oprukt op ons Sportpark. Dat helpt de club om zaken sneller en eenvoudiger te 
regelen. Daar heeft iedereen plezier van.  
 
Reclame borden 
 

Er zijn weer sponsorborden vervangen door 
nieuwe borden. Zo heeft het bord van de ING 
een andere plek gekregen en het bord van onze 
hoofdsponsor TSA hangt weer boven het goal 
aan de Prins Bernhardlaan.  
 

 
 
Groenvoorziening 
 

 

Nadat een vrijwilliger al was begonnen met het snoeien van 
de groenstukken, is dat verder doorgezet. ‘’De dijk’’ achter 
het goal aan de Prins Bernhardlaan is aangepakt en weer vrij 
om op te staan of te zitten! Onwijs bedankt voor de hulp!  
Heb jij ook groene vingers (of wil je ze graag krijgen), ben je 
graag buiten en lijkt het je leuk om deze groep 
groenvoorziening af en toe te komen helpen, meld je dan 
aan via verenigingsmanager@forumsport.nl.  
 

 
Corona regels in Voetbal.nl 
 

Misschien heb je het al gezien:  sinds kort kan 
je in de app  Voetbal.nl de corona regels zien 
die bij ons op de vereniging gelden. Steeds 
meer clubs maken gebruik van deze dienst, 
dus kijk voor je uitwedstrijden goed naar de 
regels op de andere vereniging!  
 
Als we straks weer wedstijden mogen spelen 
dan weet je wat er van je verwacht wordt. 
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Grote Clubactie 
 

 

Via een QR Code kunnen er loten gekocht 
worden, per lot gaat er 2,40 naar de club 
waarvan je het lot koopt. Dit is een contactloze 
en dus veilige manier van loten-verkoop. 
Je vindt de QR code op onze site en op posters 
in de kantine. Liever niet digitaal of geen 
smartphone ? Koop dan je loten via 
verenigingsmanager@senw-lv.nl. Wij helpen je 
graag. 
 

 
 
Ken jij Pim al ?? 
 

Pim ! Dat is de naam van het registratiesysteem 
van bezoekers van ons sportpark. Het werkt via 
een app op je telefoon (PiM ID) zodat je je snel 
kunt registreren. 
 
We hebben er inmiddels een paar weken mee 
geoefend en het werkt goed. 
 
Voor mensen zonder smartphone ligt er in de 
commissiekamer een papieren registratielijst. 
 

 
 
EHBO koffers 
 

 

Of je nu een wedstrijd speelt, traint, tijdens je 
vrijwilligerswerk, of gewoon rondloopt – een ongelukje 
zit in een klein hoekje en is gebeurd voordat je het 
weet. 
 
Reden genoeg voor een check van de EHBO koffers op 
het complex.  

 

 
 
 
De kleine EHBO koffer bij de bar is compleet vervangen. 
De grote EHBO koffer in de commissiekamer is 
aangevuld.  
De keuken-EHBO koffer was nog behoorlijk compleet.  
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Zet je licht aan !! 
 

Je hebt ze vast wel gezien, fietsend 
door Voorburg: gele graffiti op het 
fietspad! Dit is onderdeel van de 
campagne ‘Zet je licht aan!’ van de 
ANWB. 
Wist je dat de kans op een 
aanrijding met 20% afneemt 
wanneer je goede fietsverlichting 
hebt? Toch zet een derde van de 
fietsers zijn fietsverlichting niet aan 
terwijl de verlichting wel goed 
werkt. Neem eventueel kleine 
lampjes mee als back-up, als je 
fietslampen het opeens toch niet 
doen. 

  

 
 
Kastenwand 
 

 

Op ons sportpark moeten we woekeren met de ruimte 
die we hebben om alles een plaats te geven. Sinds kort 
hebben we een nieuwe kastenwand in het kleedkamer 
gebouw. Als straks de kleedkamers weer gebruikt 
mogen worden dan loop je er vanzelf langs. In de kast 
hebben onder andere de wasmachines een plaats 
gekregen. Dit omdat de oude wasruimte wordt 
omgebouwd naar een extra verzorgingsruimte voor de 
club in samenwerking met Jordany Soyer.  
 
Bedankt Daan Penders voor het geweldige resultaat!  
 

 
 
Hek werk veld 4 
Na het plaatsen van de nieuwe hekwerken rondom veld 4, waren er wat palen en buizen verzakt waardoor de ene 
hoger stond dat de andere. Afgelopen week heeft Remion de hekwerken weer hersteld en staat alles er weer strak 
bij.  
 
 
Veld 4 bestrooid met zand 
Zoals jullie weten is het bestuur met de gemeente veel in gesprek en hard bezig om de kwaliteit van de grasvelden te 
verbeteren. Afgelopen week heeft de gemeente de velden bezand en vervolgens geprikt om te zorgen dat gaten vol 
gaan zitten met zand waardoor het water makkelijker wegloopt. 
 
 
Met vriendelijke groeten van het verenigingsmanagement: 
Martijn de Zoete, Sven Grootscholten en Karin Bergen 
 
Heb je een vraag of een tip? Mail ons: verenigingsmanager@forumsport.nl  
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