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Beste leden,

In deze nieuwsbrief willen we jullie kort informeren 
over een aantal zaken binnen onze vereniging.

Ontwikkelingen Coronacrisis 
Half april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de 
jeugd t/m 12 jaar vanaf 29 april weer kan sporten 
in de buitenlucht. We zijn blij dat voor deze leef-
tijdsgroep de training inmiddels weer is gestart. 
Er zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. 
Het jeugdbestuur heeft op basis van aangeleverde 
informatie van de Gemeente Berkelland en Sport 
Federatie Berkelland een aantal protocollen op-
gesteld en gedeeld met alle betrokkenen (ouders, 
trainers, kinderen). De protocollen zijn te vinden 
op onze website. Verder is er een trainingsschema 
opgesteld voor de komende weken waarin wordt 
getraind in de nieuwe teams. Mochten er vragen 
zijn, dan is Eric Diepenmaat hiervoor het aan-
spreekpunt. 

Daarnaast kwam er op 6 mei het bericht dat er 
vanaf 11 mei ook door volwassenen weer in de 
buitenlucht mag worden gesport in teamverband 
op de club. Echter geldt hierbij wel dat er 1,5 meter 
afstand moet worden gehouden. Als bestuur 
hebben wij besloten dat SP Rekken geen trainingen 
voor volwassenen zal organiseren. Deze keuze is 
gemaakt om de volgende redenen:

1) De club moet hiervoor een reglement 
opstellen en er moet iemand bij de accommodatie 
aanwezig zijn die volwassenen op dit reglement 
wijst. Mocht een individuele sporter of de club zich 
niet aan dit reglement houden riskeert hij/zij een 
boete. 
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2) Voetbal is een contactsport. Het houden 
van 1,5 meter afstand is niet onmogelijk in een 
aangepaste trainingsvorm, maar het is wel heel 
ingewikkeld. 

3) Het seizoen is bijna ten einde en onze 
velden zijn beperkt beschikbaar. Er worden geen 
wedstrijden meer gespeeld dit seizoen, waardoor 
training niet noodzakelijk is. 

Kortom, het loont zich in onze ogen niet om een 
reglement op te stellen en daarbij onnodige risico’s 
te nemen en boetes te riskeren. We vertrouwen bij 
deze op jullie begrip. 

Voor de leden in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 
jaar is het jeugdbestuur nog aan het onderzoe-
ken welke alternatieven er mogelijk zijn om toch 
trainingen te kunnen verzorgen. Zodra hier meer 
duidelijkheid over komt, zullen de betrokken leden/
ouders hierover worden geïnformeerd.

Conform de regels van het RIVM blijven de kleed-
kamers en de kantine voorlopig dicht. 

Contributie 
Ten aanzien van de contributie heeft het bestuur 
voor nu besloten nog geen wijzigingen aan te bren-
gen. Wij willen na de zomer, als hopelijk alles weer 
is gestart, in kaart brengen wat de invloed van de 
coronarichtlijnen is geweest op de financiën van 
onze vereniging. We zullen dit onderwerp agende-
ren in de ledenvergadering en daarbij een toelich-
ting geven op een eventueel te nemen besluit. 
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Nieuw seizoen
Voor het nieuwe seizoen hopen we natuurlijk dat 
de trainingen en voorbereidingen weer normaal 
gestart kunnen worden. Ook zijn we nog in afwach-
ting van een definitief besluit van de KNVB t.a.v. 
de indeling van het 1e elftal. Hopelijk wordt ons 
verzoek om toch te kunnen uitkomen in de 4e klas-
se gehonoreerd. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn 
worden jullie uiteraard hierover geïnformeerd.

Ontwikkelingen Dorpscoöperatie Rekken
Zoals wellicht bij jullie bekend neemt Sportclub 
Rekken deel in de Samenwerkende Verenigingen 
Rekken (SVR). Al een aantal jaar is er overleg met 
andere verenigingen waar er samenwerking kan 
plaatsvinden en hoe we elkaar als verenigingen in 
Rekken kunnen ondersteunen. Begin dit jaar is er 
vanuit de SVR de ontwikkeling in gang gezet om te 
onderzoeken of en hoe er in Rekken een Dorpsco-
operatie (DCR) kan worden opgericht. Het bestuur 
van SP Rekken heeft de afgelopen maanden zich 
laten informeren wat deelname in de DCR betekent 
voor SP Rekken in de toekomst. 

Op basis van deze verkregen informatie is besloten 
om de intentieverklaring (opgesteld door de DCR) 
te ondertekenen. In de praktijk betekent dit dat SP 
Rekken het voornemen heeft om deel te nemen in 
het proces in de totstandkoming van de DCR. Dit 
wordt gedaan middels 2 afgevaardigden, dit zijn 
voor SP Rekken Robbin Wantia en Henk Hagens. 
Zij gaan verkennen, met andere afgevaardigden 
van verenigingen, hoe de DCR eruit kan gaan zien. 
Robbin en Henk zullen meedenken in het proces, 
het proces kritisch volgen en terugkoppeling geven 
aan het bestuur en de achterban. Dit betekent 
echter niet dat wij ons hiermee daadwerkelijk 
verplichten tot deelname in de DCR. Als de regels 
omtrent corona het weer toelaten willen wij jullie 
graag hierover verder informeren en de mogelijk-
heid geven om hierover vragen te stellen.


