
LSC 1890 

STATUS UPDATE

Wij praten jullie graag even bij

Hierbij een korte update betreffende de nieuwe kleedkamers.
Wij zijn aangekomen in de laatste fase met de aannemer, de
constructeur en de gemeente. De besprekingen met de
partijen betreffen de fundering. Hierna kunnen we een
definitieve prijs bepalen.  Als we deze gegevens toevoegen
aan het dossier hebben we het plaatje compleet. 

Binnenkort kunnen jullie een uitnodiging verwachten voor een
algemene ledenvergadering waar jullie allen op de hoogte
worden gebracht van de nieuwbouw en de kosten die er mee
gemoeid zijn. We zullen vervolgens jullie stem vragen over
enkele te nemen besluiten, zodat we het proces kunnen
voortzetten met ledenmandaat. De uitnodiging voor deze
ledenvergadering ontvangen jullie +- 3 weken vooraf en zal
via de e-mail verstuurd worden.

NIEUWBOUW KLEEDKAMERS

Door corona heeft het voetballeven voor onze senioren een
tijd stil gestaan. Onze jeugd kon onderling heerlijk door
voetballen, maar de senioren hadden niks te zoeken op het
sportpark. Wij hadden dit uiteraard graag ook anders
gezien, maar de regels zijn nu eenmaal zo. Wij gaan ervan
uit dat wij snel weer met z'n allen op de velden staan en
bieden al onze seniorenteams dan ook een clubkaart aan
met daarop een tegoed voor in het restaurant, die straks
de bittere nasmaak van afgelopen jaar wegspoelt. Deze
kaart wordt aan de start van het seizoen '21/'22
uitgedeeld aan de teamleiders.

CLUBKAART SENIOREN

De algemene ledenvergadering zal in het teken
staan van de nieuwbouw kleedkamers.  De
uitnodiging voor deze vergadering ontvangen jullie
+- 3 weken vooraf en zal via de e-mail verstuurd
worden.

ALGEMENE

LEDENVERGADERING

Beste LSC'ers,

Het is al een tijdje terug dat jullie iets van ons hebben gehoord, dus vandaar deze update. Er
gebeuren veel zaken op de achtergrond en wij zitten daarom ook niet stil. Blijf gezond en wij
staan altijd open voor een gesprek mocht u dat willen.

ALLES EVEN OP EEN RIJTJE

Per komend seizoen stoppen er twee vaste krachten bij
ons. Perry Dizij (Voetbalzaken HB) en
Frank Eggens (Secretaris Jeugd) stoppen met hun
werkzaamheden en geven het stokje door. Beiden 
 hebben zich jaren dagelijks ingezet voor LSC1890 en
wij zijn ze daar ook enorm dankbaar voor. Achter de
schermen zijn wij druk bezig met de opvolging van hen.

BESTUURSMEDEDELING

Een Thuis voor velen

in onze vorige update gaven wij al aan dat er twee
partijen zijn die ons sponsoren in de vorm van verf en
materialen. De volgende stap was het vinden van een
professionele schilder die dit project wilt uitvoeren. Er
zijn meerdere schilders benadert voor dit project.
Komende weken zal er een keuze worden gemaakt en
worden de vervolggesprekken ingepland met de
verfleverancier om vervolgens het tijdsplan bekend te
gaan maken.

OPKNAPPEN TRIBUNE

https://www.facebook.com/LycurgusSpartaCombinatie1890/
https://www.instagram.com/lsc1890/
https://twitter.com/svclsc1890

