Beste BSC’er,
Hierbij de nieuwsbrief van de maand oktober/november 2020. Mocht je input hebben voor de
nieuwsbrief, stuur dan een mail naar: prenmarketing@bscroosendaal.nl.

 Voorwoord
 Green Boarding netwerk
 Contributie
 Nieuw kunstgrasveld
 Vrijwilligers gezocht: materiaal-, terrein- & veldbeheer
 Grote Club Actie 2020
 Artikel Stichting Paul
 Brief van het bestuur
 Voetbalacademy
 Sponsoren

De laatste tijd is er zowel bij BSC als op nationaal voetbalgebied veel veranderd. Naast ons prachtige
nieuwe hoofdveld met zijn zachte groene laken opgevuld met de nieuwste biologische groene korrels
zijn ons voetballiefhebbers tot twee keer toe nieuwe maatregelen opgelegd.
Helaas resulteerde dat van geen ouders langs het veld tot zelfs de hele competitie die stil kwam te
liggen. Dit vinden wij zeer treurig uiteraard, maar om het COVID19 virus de kop te gaan bieden, zullen
we ons conform de RIVM richtlijnen moeten gedragen en genoegen nemen met dat we wel mogen
trainen. We proberen deze tijd positief te benaderen en te kijken naar wat wel kan! Want samen zijn
wij BSC!
Sportieve groet, het bestuur van BSC.

BSC Roosendaal welkom in het Green
Boarding netwerk!
Green Boarding voor BSC betekent dat we
als vereniging bewust de weg hebben
gekozen naar verdere verduurzaming van
ons
sportcomplex.
Het
doel
is
energieneutraal door o.a. de uitbreiding van
onze zonnepanelen.
Kunststof Dak Nederland heeft zich als
eerste partner voor 5 jaar verbonden aan het
project en verlaagt daarmee direct haar
eigen CO2 footprint.
BSC pakt als club echt door richting een
energie neutraal sportpark. De Green Boarding en partners / sponsoren die hierin participeren maken
het voor BSC mogelijk om over 5 tot 10 jaar zelf grote duurzame investeringen te doen die ook
daadwerkelijk een impact hebben binnen een verantwoord energiebeleid.
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met;
sponsorcommissie@bscroosendaal.nl
Kijk ook op:

https://www.bscroosendaal.nl/green-boarding-reclame-bsc/
https://www.softs.world/nl

Heb jij je contributie van dit seizoen al betaald? Super! Is het voldoen van de factuur wellicht aan jouw
aandacht ontsnapt? Zorg dan dat je deze z.s.m. betaalt. Wil je de factuur nogmaals ontvangen, stuur
dan een berichtje naar de ledenadministratie: ledenadministratie@bscroosendaal.nl
Alvast bedankt!

Zie hieronder een compilatie van foto’s van het maken van ons nieuwe kunstgrasveld. Begonnen 4
augustus 2020 en opgeleverd begin oktober 2020. Door middel van dit kunstgrasveld krijgt BSC nog
meer voordelen; zoals bijvoorbeeld het doortrainen in de winterperiode, en zet hiermee weer een stap
naar het verwezenlijken van een nog mooier BSC!

Wij zijn altijd op zoek naar
vrijwilligers. Op dit moment
zoeken wij mensen die de
kleedkamers en

tribune-

ruimte

schoon-

kunnen

maken.
Verder zijn wij op zoek naar
fitte pensionado’s die de dinsdagochtend onze VUT ploeg met technische klusjes en groen onderhoud
kunnen ondersteunen.
Geïnteresseerd? Meld je bij John Willemse of stuur een e-mail naar: info@bscroosendaal.nl

De Grote Club Actie is al een paar weken gaande en er zijn al flink wat lootjes verkocht! Van alle
verkochte lootjes gaat 80% van de opbrengst naar BSC. We zitten nu op een totaalbedrag van € 1400,wat wij kunnen besteden aan het inkopen van nieuwe materialen voor onze jeugd. Mocht jij nog een
lootje willen kopen of verkopen? Koop hier je lot en maak kans op de hoofdprijs van maar liefst
€100.000 of andere mooie prijzen! https://lot.clubactie.nl/lot/rksv-bsc-roosendaal/405198

Op de eerste en meest belangrijke plaats hopen wij dat jullie allen nog in goede gezondheid zijn. Wij
spreken namens het bestuur ons medeleven uit aan eenieder die met het virus in aanraking is gekomen
of nog gaat komen, wij wensen hen beterschap en sterkte toe.
Wij doen tevens een dringend beroep op jullie om instructies en adviezen vanuit de regering,
specialisten en het RIVM op te volgen en daar waar nodig onze ouderen en meer kwetsbare naasten
in bescherming te nemen en ondersteuning te bieden.
Het bestuur van BSC baalt net zo hard van de opgelegde overheidsmaatregelen als haar (voetballende)
leden dat doen. Wij begrijpen echter ook dat er iets moet gebeuren om deze Pandemie een halt toe
te roepen. Desalniettemin worden wij als vereniging wederom hard getroffen door de maatregelen en
als bestuur aan handen en voeten gebonden.
De kantine is wederom gesloten, dit zorgt voor een ongenadig harde impact op onze inkomsten net
als tijdens de eerste lockdown in het 2e kwartaal van 2020. Kosten als gas, licht, water
(nutsvoorzieningen),

veldonderhoud,

algemeen

onderhoud,

verzekeringen,

belastingen,

abonnementen (alarm), etc. lopen gewoon door en moeten betaald worden.
De aangevraagde en reeds ontvangen overheidssteun is uiteraard een welkome bijdrage om de
genoemde doorlopende kosten te dekken. Dit is echter zeker niet afdoende, zonder jullie bijdrage
(contributie) is het echt onmogelijk om het hoofd boven water te houden in deze bizarre tijden.
We zijn als bestuur dankbaar en uitermate trots op het feit dat onze leden zich zeer begripvol en
ondersteunend opstellen richting onze club. Ondanks het feit dat er veel minder getraind en
gevoetbald is, blijven jullie trouw aan BSC! Dit geeft ons vertrouwen dat we ons ook door deze 2 e golf
van maatregelen heen worstelen. Het geeft ons ook een gevoel van vereniging, saamhorigheid en het
gezamenlijk strijden voor iets wat ons allen zeer dierbaar is. Wij zijn BSC, een vereniging waar we er
met z’n allen hetzelfde inzitten.
Gelukkig voor onze jeugdige leden kunnen we vooralsnog blijven trainen en onderling wedstrijdjes
spelen. Helaas voor onze leden van boven de 18 is dit, naast een stop van de competitie, ook haast
niet meer mogelijk door de opgelegde maatregelen.
We hebben geen glazen bol maar wel een vooruitziende blik op basis van ervaringen vanuit het recente
verleden. We gaan er eigenlijk vanuit dat de genomen maatregelen die gelden voor de komende 4
weken eerder worden aangescherpt in plaats van versoepeld. Wij denken met de leden boven de 18
jaar pas weer in groepsverband te mogen gaan trainen in januari 2021. Wij verwachten dat de

competitie ergens in februari / maart 2021 hervat zal worden en ook volledig uitgespeeld gaat worden
met een verlenging tot in juni, gecombineerd met een doordeweeks competitieprogramma.
Het bestuur zal in deze tijden van crisis waken over het welzijn van BSC als vereniging zoals het een
goed huisvader betaamt. Wees hierin als lid van BSC gerustgesteld en focus u de komende periode
wederom op de gezondheid van uzelf, uw dierbare en naasten.
Als we de COVID-19 maatregelen en de impact hiervan buiten beschouwing laten dan gaat het
uitstekend met BSC;


Een verdubbeling van het aantal jeugdleden;



Een groei van 25% bij de senioren;



Een florerende meiden / dames afdeling met ruim 150 leden en bijna 15 teams;



Het totaal aantal leden kruipt richting de 800!



Een kunstgrasveld met verlichting (extra capaciteit voor 300 tot 500 nieuwe leden).

Nogmaals wij, en ook jij, zijn BSC! Wij moeten er samen voor zorgen dat de club blijft bestaan. Dat kan
enkel en alleen door de bijdrage vanuit haar leden en het blijven denken in mogelijkheden en
oplossingen.
Samen komen we ook deze moeilijke periode weer te boven.
Let een beetje op elkaar.
Met sportieve groet,
Het bestuur van BSC Roosendaal

In samenwerking met Plus Gommers en Aleco Sport Visions gaan de spelers en trainers van de teams
JO13-1, JO15-1 & JO17-1 een speciaal programma van masterclasses, teambuilding en individuele
sessies volgen. Naast het huidige Clubzorg pakket is ook dit aanvullende programma op topsport
niveau!
BSC & PLUS Gommers zijn een partnership aangegaan de Voetbal Academy naar regionale
voetbalopleiding te brengen. Plus Gommers maakt het mogelijk om concrete stappen te zetten
richting een regionaal gecertificeerde voetbal opleiding.

Goed voetbal en goed eten, daar houden we van!
Het programma is in het seizoen 2020-2021 een zogeheten Pilot voor drie teams. Na een evaluatie
hiervan worden de masterclasses, teambuilding en individuele sessies vanaf seizoen 2021-2022
doorgevoerd in de Voetbal Academy voor al onze selectie teams.

Maandag 26 oktober ;
Kick off



Masterclass Talentontwikkeling is Teamwork



Buiten training / evaluatie / beoordeling spelers

Zaterdag 31 oktober
Kick-off

TALENTONTWIKKELING MASTERCLASSES*
Talentontwikkeling & teambuilding
Mentale ontwikkeling & mind set
Sportvoeding & prestaties
TRAINERS

Train de trainer concepten;
Methodisch trainen workshops trainers- ASM & Rehaboom
Team building- mind set

Wij bedanken onze sponsoren!

