
Aan alle leden, ouders, sponsoren en betrokkenen van LSC1890,
 
Het zijn ongewone tijden in Nederland. Iedereen is in meer of mindere mate
getroffen door de coronacrisis. We wensen als bestuur iedereen die betrokken is bij
onze vereniging, heel veel sterkte toe in deze onzekere tijd en we hopen dat
iedereen gezond blijft. Het verenigingsleven bij LC1890 ligt stil. Het is een tijd waarin
gezondheid en familie op de eerste plaats moeten staan en voetbal is nu even niet
belangrijk. We willen jullie via deze weg op de hoogte houden van de belangrijkste
ontwikkelingen die jullie, als onze leden en ons als club raken.
 
Competitie
De voetbalcompetitie ligt er voor dit seizoen in zijn geheel eruit. Dit
betekent dat het sportpark tot nader bericht is gesloten. We informeren
iedereen zodra er meer bekend is vanuit de KNVB betreffende start komend
seizoen. Houdt daarom onze website, maar ook de website van de KNVB in de
gaten. De KNVB heeft besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er
dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Wel geeft de KNVB onder
voorwaarden en op aanvraag clubs de mogelijkheid om te promoveren/degraderen.
Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen.
 
Trainingen
Ook de trainingen voor dit voetbalseizoen worden niet meer hervat. Hier starten
wij volgend seizoen weer mee.
 
Bevrijdingswedstrijd
De bevrijdingswedstrijd en het aanbrengen van de herdenkingsplaquette welke op
20 mei zou plaatsvinden hebben wij tot nadere orde moeten annuleren.
 
Classic Toernooi
Op 20 en 21 juni is ons befaamde classic toernooi. Een besluit over doorgaan zal na
28 april genomen worden.
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Financieel
We proberen als club de economische schade zo veel mogelijk te beperken. Zo
zullen we gebruik maken van de economische steunmaatregelen, zoals deze door
de regering de afgelopen weken zijn aangekondigd.
 
Contributie
Op advies van de KNVB hebben we de contributie van onze leden geïnd. Kosten die
gedekt dienen te worden met de contributie blijven namelijk doorlopen, zoals
huur- en onderhoudskosten. In deze tijd staan wij met elkaar voor grote uitdagingen
en we doen dan ook een beroep op ieders solidariteit.
 
Sponsoren
Wij zijn erg blij met onze sponsoren die verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte
van onze inkomsten. Ook voor hen is dit een bijzondere en moeilijke tijd. Dit is als lid
van LSC1890 het moment om hen te steunen. Denk eerst aan onze sponsoren
voordat je iets gaat aanschaffen. Op pagina 5 staat een lijst van onze sponsoren.
Zo helpen wij elkaar door deze onzekere periode heen.
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Kleedkamers
u heeft het ongetwijfeld in de krant gelezen of anders al gehoord in de bekende
wandelgangen, maar er zijn flinke stappen gezet voor de realisatie van onze nieuwe
kleedkamers. Hieronder een aantal tekeningen van ons toekomstige sportpark.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

http://www.lsc1890.nl/
http://lsc1890.nl/bestuursmededelingen/kleedkamers-lsc1890/
http://lsc1890.nl/bestuursmededelingen/kleedkamers-lsc1890/


Sociaal
LSC1890 is een thuis voor velen. De komende tijd zullen we elkaar niet zien,
maar gelukkig hebben we Facebook en Instagram. Maak daar gebruik van! Deel
filmpjes, leuke voorvallen enzovoort om met elkaar in contact te blijven. Heb
je leuke ideeën voor Facebook of Instagram voor de jeugd mail dan even met Arjen
Posthuma (posthuma.arjen@gmail.com). Juist in deze tijd zijn de social media de
aangewezen middelen om met elkaar in contact te komen en te blijven.
 
Belangrijk voor nu !!
- De club en daarbij ook het gehele sportpark blijft gesloten, in ieder geval
  t/m 1 juni.
- Het is in lijn met alle overheids- en bondsadviezen niet toegestaan om de velden
  zelf te betreden om te sporten.
- Voor de jeugd zal een nog afzonderlijke nieuwsbrief worden opgemaakt die
  binnenkort verschijnt.
 
Laten we proberen om met elkaar deze tijd zo goed mogelijk door te komen.
 
Zorg goed voor elkaar! Hopelijk is het allemaal snel voorbij en kunnen we weer
lekker en in goede gezondheid voetballen. 
 
We wensen iedereen heel veel sterkte, gezondheid en steun toe in deze tijd.
 
Namens het bestuur / jeugdbestuur
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Amstel Heineken Brouwerijen FR
Bergstra Wonen & Zonwering
Blauwbroek.frl
Boomsma Shipping
Club 1841-Neighbers-Alcrataz Cafe
De Rijopleiding.nl
De Stolp BV
DEVO
DND Aluproducts
Douwsma Makelaardij BV
Extension Hekwerken BV
Foox
Fortune Koffie 
Fysio 0515
Fysiotherapie Sneek Vietaal
Garage Betten
Grand Café Bommel Sneek 
Grand Café de Kroon 
Hiemstra Installatietechniek BV
Interlinie
Kids First BSO
Lankhorst Engineered Products 
Lokaal 55
Makelaardij Jan de Lange BV
Markt23
Optisport Health Club
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Mobileinn
Mous Waterbeheer 
New York Pizza
NNRD
Oliehoorn BV 
Rabobank Sneek
ZuidwestFriesland
Regts Professional 
Rooth Multiservice BV 
RVS Techniek
SAA verzekeringen
Schildersbedrijf R. Silvius
Sneeck.nl Creativ, Concept and Connect
Stichting Odyssee 
T Global BV 
Tapservice Thijs Zwart
Textielstra
The Old Cracks 
Trade Plus 
Tromp Modespecialist BV
Van der Feer Verf 
Van der Weij Installaties BV 
Van Dijk en de Boer 
VOF Sluyter Autoschade
Wind Groep BV
Zandstra Sport
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