
Eindelijk, we mogen echt weer!  
  Zo voelt het.  

Zoals vorige week al is gecommuniceerd mogen we vanaf 1 juli ons sportpark weer betreden en is 
de kantine vanaf 3 juli weer geopend.  
Om jullie even mee te nemen wat er momenteel allemaal speelt hieronder een overzicht van 
enkele zaken waar we mee bezig zijn. 
 
De kantine;  
We zijn druk bezig om het protocol zo goed mogelijk in te vullen zodat we op verantwoorde wijze 
onze kantine kunnen openen. 
 
De Steenwijker Boys heeft een aantal huisregels;  
We hebben alleen zitplekken, volg de aangegeven looproutes, houdt 1,5 meter afstand van elkaar, 
respecteer en volg de aanwijzingen van het personeel. 
 
Onze kantine gaat open op vrijdag 3 juli 2020 vanaf 18.30 uur. 
 
Alle vrijdagavonden is “De Koperberg”geopend vanaf 18.45 / 19.00 uur en vanaf 2 augustus zullen 
er met regelmaat activiteiten plaats gaan vinden, zoals oefenwedstrijden c.q. trainingen. 
 
Voetballen /  trainingen:  
Vanaf 3 juli ’20  kan er getraind worden, maar de kik off van het nieuwe seizoen staat op 2 
augustus..  Ons eerste elftallen  Boys Zat en Zon zullen vertegenwoordigd zijn op het toernooi van 
Willemsoord en van  Olde Veste. 
 
Seizoen 2020/2021;  
Onze TC heeft veel werk verricht om de indelingen zo goed mogelijk in te richten en er is nog 1 
oproep en dat is een grensrechter voor Zondag 1 
Binnenkort zal duidelijk worden we de tegenstanders zullen zijn. 
 
Kunstgras;  
De aanpassingen aan beide kunstgrasvelden zijn gedaan en de herkeuring heeft ook al plaats 
gevonden.   
 
Financiën;  
De financiële gevolgen van de coronacrisis tot nu toe hebben we inmiddels in beeld.  
Natuurlijk hebben we veel omzetverlies, maar we mogen weer en moeten de schouders eronder 
zetten met zijn allen. 
  
Gelukkig gaat de kantine weer open en hopen we dat de omzet hier weer gaat beginnen.  
 
Tot slot willen wij onze dank uitspreken aan de trainers, leiders en corona coördinatoren, die zich in 
hebben gezet om het trainen de afgelopen mogelijk te maken.  
 
Grote klasse! 

 


