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Onderwerp: Corona update               Ootmarsum, 9 april 2021 
 
Geachte leden, vrijwilligers en andere belanghebbenden van KOSC, 
 
Beste spelers/ouders, vrijwilligers en sponsoren, 

Het Coronavirus heeft inmiddels al meer dan een jaar grote impact op onze samenleving. 
De effecten duren veel langer en zijn veel ingrijpender dan we vorig jaar omstreeks deze 
periode konden vermoeden. Het virus heeft gezorgd voor veel menselijk leed, het normale 
leven is ontwricht. De meesten van ons zullen dan ook niet met veel plezier terugkijken op 
het afgelopen jaar. 

Vanzelfsprekend ervaren wij ook bij KOSC op vele fronten de gevolgen van het virus.  

Het belangrijkste is de gezondheid en het welzijn van spelers, vrijwilligers en sponsoren. 
Velen van ons zijn helaas zelf, en/of in de directe omgeving, geconfronteerd met het 
verwoestende effect van het virus op gezondheid en welzijn.  Hiermee vergeleken vallen 
de effecten op andere fronten volledig in het niet.  

Over het effect op sportief gebied kunnen we kort zijn: de KNVB heeft de competities en 
bekertoernooien stil gelegd en besloten dat die voor amateurverenigingen dit seizoen niet 
meer worden uitgespeeld.  Desondanks trainen en voetballen onze jeugdleden continu 
door en meer recent mogen onze senioren leden tot 27 jaar dit ook weer. De Jeugd 
Nevenactiviteit Commissie heeft gedurende het seizoen leuke activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd zoals het bezoek van sinterklaas en de vossenjacht.  

De effecten op financieel gebied willen we iets meer toelichten. We missen onze kantine-
inkomsten en de inkomsten die we normaliter genereren door de periodieke activiteiten. 
En ondanks dat we gebruik maken van financiële compensatieregelingen missen we een 
flink deel van onze inkomsten. Omdat kosten doorlopen hebben we fors moeten snijden in 
onze uitgaven. We zitten dus in financieel onzekere tijden. Het betalen van contributie 
door de leden en de sponsorinkomsten zijn meer dan ooit essentieel voor het 
voortbestaan van KOSC. We vinden het uniek dat zowel leden als sponsors KOSC trouw 
blijven en contributie en sponsorbijdragen voldoen. Dit toont de saamhorigheid en 
veerkracht van KOSC als vereniging! 

 

Bij KOSC houden we ons aan de wettelijke eisen en confirmeren we ons aan de richtlijnen 
van de NOC/NSF. Waar mogelijk en verantwoord willen we onze leden weer voetballen. 
De jeugd heeft op enkele korte periodes na kunnen blijven trainen. Daarnaast zijn er bij 
KOSC voor de jeugd diverse onderlinge voetbaltoernooien en voetbaldagen 
georganiseerd. En ook de senioren hebben sinds kort de mogelijkheid om -weliswaar met 
de nodige restricties- de trainingen te hervatten.  
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Ondanks dat hierover nog geen zekerheid kan worden gegeven treffen we thans de 
voorbereidingen om het lopende seizoen weer in wedstrijdverband te kunnen voetballen. 
Leden en vrijwilligers zijn volop in touw om een volledige herstart van voetbalactiviteiten 
mogelijk te maken. De KNVB geeft binnenkort uitsluitsel of er kleinschalige regionale 
competities worden georganiseerd voor het vervolg van het lopende seizoen. Indien dit 
doorgaat willen we alle teams van KOSC hieraan laten deelnemen. 

Zodra het mogelijk is gaan willen we voorafgaand aan de herstart van wedstrijden een 
onderling toernooi houden voor alle senioren van KOSC, afgesloten door een gezellig 
samenzijn met alle leden, vrijwilligers en sponsoren. Hoe dat precies vorm gegeven kan 
worden weten we nu nog niet, maar tegen de tijd dat het weer kan zijn we er klaar voor en 
zullen hierover communiceren. 

 

We hebben nu nog steeds de nodige beperkingen waaraan we met z’n allen opvolging 
aan moeten geven. Maar laten we het vanuit de positieve kant bekijken: nog even 
doorbijten, er volgen betere tijden.  Wat we van jullie allen vragen is begrip, solidariteit, en 
meedenken in oplossingen. Samen de schouders eronder. Voor tips, suggesties of andere 
aandachtspunten: stuur een mail naar bestuur@kosc.nl, of neem contact op met een van 
de bestuursleden.  

Wij zijn als bestuur trots op al onze leden, vrijwilligers en sponsors die KOSC half blijven 
staan. Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die ondanks Corona alle activiteiten 
voor de jeugd en senioren waar mogelijk draaiende houden. Maar ook werken zij hard om 
het sportpark, de velden, kleedkamers, trainingsmaterialen, tenues, de kantine en het 
groen up-to-date en in goede staat te houden. Wij hopen jullie allemaal binnenkort weer te 
mogen begroeten in de fraai verbouwde kantine op ons sportcomplex.  

Blijf gezond en tot binnenkort! 

 

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van voetbalvereniging KOSC, 
 
 
 

 
 
Harold Rorink 
Voorzitter 
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