
Nieuwsbrief Verenigingsmanagement Forum Sport juli 2021 
 
Ter afsluiting van het bijzondere seizoen 2020-2021 hebben wij deze nieuwsbrief gemaakt. Dat geeft ons 
gelijk de mogelijkheid om iedereen een mooie zomer toe te wensen. Veel plezier. Hopelijk zien we 
iedereen na de zomerstop in goede gezondheid terug. 
 
Met groeten van Martijn, Sven en Karin 
 
 

       

 
 
Shirtjes in de kantine  

Een tijdje geleden kwam een ex-speler en 
ex-scheidsrechter langs met een leuke 
verrassing voor onze club.  
Dit cadeau willen we graag met iedereen 
delen. We hebben het opgehangen in de 
kantine.  

 
 
 
 
Verlichting kleedkamer gebouw  

Wat zijn sommige mensen toch goedhartig 
en bescheiden !  
Een stille sponsor heeft de afgelopen weken 
alle lichten in het kleedkamergebouw 
vervangen. Daardoor doet alles het weer. 
Helemaal top ! Hartelijk dank.  

 

       
 

 

   
 

 
 
 
 
 
Vervangen pomp 

Soms moet er net even iets meer gebeuren 
om te zorgen dat water goed wegloopt. De 
pomp in het riool is vervangen. Dat scheelt 
weer natte voeten …… 

 



 
 
 
 
Bord kaartverkoop hok 
Al onze betalende bezoekers melden zich bij het 
kaartverkoop hok. Reden genoeg om een 
duidelijk en schoon bord op te hangen met 
correcte informatie.  
 
Eigenlijk is ‘kaartverkoop hok” maar een 
oneerbiedige naam voor dit visitekaartje van de 
vereniging. Wie weet een betere naam ?  

  
   
 

 

    

 
 
 
Veiligheidsbord Prins Bernhardlaan  

Bij de gemeente hebben we al heel vaak de 
wens besproken om de oversteek op de 
Prins Bernhardlaan veiliger te maken voor 
onze leden en gasten. Een deel van die 
wens is in vervulling gegaan. Er zijn langs de 
weg waarschuwingsborden geplaatst. 
We hopen natuurlijk dat aan onze andere 
wensen ook gehoor wordt gegeven er in de 
komende weken / maanden. 
 

 
 
 
 
 
 
Kleedkamers weer open maar niet douchen 
Nu we weer mogen voetballen, mogen gelukkig 
ook de kleedkamers weer gebruikt worden !  
Voor de veiligheid van onze leden en onze 
gasten houden wij de douches nog even 
gesloten. De douches zijn natuurlijk een tijd niet 
gebruikt, dus we laten eerst de waterkwaliteit 
controleren.  

 

 

 
 



     
 

 
 
 
 
Collage in de kantine 

 
Er is nog meer moois in de kantine te 
bewonderen.  
De foto’s laten we in deze nieuwsbrief 
expres een beetje groot, zodat je de 
collages kunt bewonderen. Wil je ze echt 
goed zien dan moet je natuurlijk het 
originele exemplaar in de kantine bekijken. 
Misschien sta je er zelf op ! 

 
 
 
 
Collage in de kantine 

 
De collages zijn gemaakt door onze 
communicatie vrijwilliger.  
Onwijs bedankt. Het is een fantastische 
aanwinst voor onze kantine.  

 

   
 



 
Verboden toegang bord 

Bij de toegangshekken van het terrein zijn 
op diverse plaatsen borden geplaatst met 
‘verboden toegang voor onbevoegden”. 
 
Dat lijkt wat kinderachtig en dat is het 
eigenlijk ook, maar hierdoor heeft de 
politie bij calamiteiten meer 
mogelijkheden om op te treden. De term 
“strafbaar feit” kan dan gebruikt worden. 
Dit heeft onder andere invloed op hoogte 
van het bedrag van boetes.  
 
 

        
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Hekwerk fietssluis 
Jammer, jammer, jammer, een fietssluis bleek 
niet voldoende maatregel om fietsen van het 
terrein te weren. Men ging met de fiets over 
het veld tóch het terrein op. 
Nu is er in de hoek van veld 4, aan de kant van 
de kantine een hek bij gemaakt, hopelijk is het 
nu voor iedereen duidelijk ……… 

 

 



 
 
Grasveld in volle groei  

Hebben jullie het nieuw ingezaaide veld al 
gezien ? Wat zon en wat regen, dat heeft er 
voor gezorgd dat het veld nu groeit en 
bloeit. Het is straks helemaal klaar voor het 
nieuwe voetbalseizoen.  
 

 
 

 
  
 

 

Voetbaldagen Forum Sport 
Wegens enorm succes wordt in de 
zomervakantie voor de derde keer dit 
jaar de voetbaldagen voor de jeugd 
georganiseerd.  
Vorige week is dit aangekondigd op de 
website. Op het moment dat deze 
nieuwsbrief gemaakt wordt, zijn 
aanmeldingen nog mogelijk, maar wees 
snel : want ook nu geldt weer: vol = vol. 
Wij duimen voor mooi weer op 
donderdag 29 juli en vrijdag 30 juli.  
 

 
 

 
Ideeën, tekst en/of foto’s voor deze nieuwsbrief kunnen ingeleverd worden via het mailadres 
verenigingsmanager@forumsport.nl 


