
 

 

Nieuwsbrief Verenigingsmanagement Forum Sport – januari 2021 
 
Het verenigingsmanagement wenst iedereen een sportief 2021. Hopelijk kunnen we weer 
snel volop trainen en wedstrijden spelen. In voorbereiding hierop vinden allerlei 
activiteiten plaats. 
 

 

 

Schoonmaak kantine  
 
Tijdens de 2de corona golf heeft een grote 
schoonmaakronde plaatsgevonden. Samen 
met ons schoonmaak bedrijf, tevens sponsor: 
Clean All willen we alles zo goed en mooi 
mogelijk houden. 
 

 
Strips velden  
 
In de vorige nieuwsbrief was 
het onderhoud van de 
kunstgrasvelden aangekondigd.  
 
Inmiddels is het hoofdveld aan 
de beurt geweest voor de strips, 
zodat het rubber op het veld 
blijft liggen en milieu schade 
wordt voorkomen.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Grote Clubactie  

Na jaren heeft Forum Sport  weer 

deelgenomen aan de Grote Clubactie. 

De Grote Clubactie heeft dit jaar alle records 

gebroken met een opbrengst van dik 9,5 

miljoen euro. Ruim 1 miljoen euro meer dan 

vorig jaar! Terwijl het verenigingsleven in 

Nederland stilviel door de coronacrisis, zetten 

ruim 300.000 leden van zo’n 5.300 

verenigingen zich juist extra hard in voor hun 

club. Er werden meer dan drie miljoen loten 

verkocht.  



 

 

Extra grote prijzenpot 

Niet alleen voor de deelnemende clubs, ook voor 

alle mensen die een lot hebben gekocht, was 

2020 een bijzonder jaar. Er waren namelijk veel 

meer prijzen te winnen en de prijzenpot was 

aanzienlijk verhoogd. De winkans was zelfs 1 op 

10. 

De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden. De 

uitslag is gepubliceerd op www.clubactie.nl   
 

Forum Sport heeft daar een mooi aandeel in 

met een opbrengst van maar liefst 5.525,70 

euro - met dank aan de fantastische inzet van 

alle spelers en ouders die hebben geholpen 

om dit op touw te zetten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Uitbreiding Fysiotherapie ruimte  
 
De uitbreiding van de fysiotherapie ruimte is 
gerealiseerd. Met dank aan Cor, een van onze 
vaste vrijwilligers en de sponsoring van 
Fysiotherapie Mike Soyer. De club is weer een 
flinke stap verder met deze medische ruimte. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vernieling complex  
Helaas merken we dat er veel vernielingen 
en vervuiling plaatsvindt op en rondom het 
sportcomplex. Bijvoorbeeld klimmen in 
doelnetten en afval laten liggen naast het 
doel. We vinden ook teksten en tekeningen 
over hard werkende vrijwilligers in de Dug 
outs.  
 
Laten we zorgen dat we allemaal ons 
sportcomplex schoon en netjes houden, 
daar hebben we allemaal plezier van.   
 

http://www.clubactie.nl/


 

 

 
Beschoeiing   
De afgelopen weken is er hard gewerkt 
rondom de sloot aan de kant van de Prinses 
Margrietlaan.  
Na jaren wordt de beschoeiing van de 
waterkant vervangen. Een dergelijke 
beschoeiing beschermt de waterkant tegen 
invloeden die de stabiliteit van de 
waterkant in gevaar kunnen brengen.  
Ook in de bouwsector worden 
beschoeiingen gebruikt langs wanden van 
bouwputten, voornamelijk om droog te 
kunnen werken. 
 

 

 

 
 

 
 
 
Elektra   
De nieuwe ledlampen op de velden zorgen 
voor een behoorlijke besparing op de 
energierekening. Een volgende stap is 
beoordelen of we nu wellicht minder 
aansluitingen nodig hebben. Daarmee 
zouden we nog meer geld kunnen 
besparen.  
 
De club zorgt voor de elektra. Laten we er 
samen voor zorgen dat de lichten na de 
training uit worden gedaan als er geen team 
na jou op het veld komt.  
 

 
Nieuwe tegels en rechte 
paden   
De gemeente heeft 
besloten om het pad 
achter de kleedkamers 
en het pad tussen de 
kantine en veld 4 
opnieuw te bestraten.  
Ook de bestrating van 
beide fietsenstallingen 
wordt opnieuw gelegd.  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

  



 

 

 
 

Sponsorborden   
In samenwerking met heren van de 
gemeente zitten alle borden weer 
netjes op hun plaats. 
Bedankt voor de inzet mannen.  
Zie jij nog een mooie plekje voor je 
sponsorbord neem dan gerust 
contact op met 
verenigingsmanager@forumsport.nl  
 

 
Kerstvakantie 
 
Afgelopen kerstvakantie hebben verschillende 
kinderen gebruik kunnen maken van ons 
sportpark, zowel door vrij te spelen als 
vakantie activiteiten die georganiseerd 
werden door Sport en Welzijn.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Nieuw groot trainingsdoel  
Afgelopen week is een nieuw trainingsdoel 
bezorgd. 
Verzoek is om hier zuinig mee om te gaan. Gooi 
hem niet over een hek heen, maar til hem op en 
zet hem over het hek heen.  
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