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Nieuwsbrief bestuur 17 maart 2021
De dag van de verkiezingen in ons land. Een moment waarop de bevolking zijn stem/mening kan laten
horen. Ook een vereniging heeft een vast moment in het jaar waarin het bestuur verantwoording aflegt
over het gevoerde beleid en waarin nieuwe beleidsvoorstellen worden gepresenteerd. Het is gebruikelijk
binnen WZC om dit medio/eind november te doen. Het bestuur heeft destijds besloten om de algemene
ledenvergadering (ALV) uit te stellen. Dit omdat een fysieke vergadering voor ons de sterke voorkeur had,
met daarbij de hoop dat het toch wel een keer mogelijk zou zijn om dit alsnog te organiseren. We worden
echter ingehaald door de tijd. Als vereniging zijn wij verplicht om binnen 4 maanden na het vaste moment
van de ALV alsnog een vergadering te beleggen. Daarom is besloten om een digitale ALV te beleggen op
woensdag 31 maart 2021 om 19:30 uur. De agenda met daarin de wijze waarop u de vergadering digitaal
kunt bijwonen is te vinden op onze website www.wzcwapenveld.nl. Als bestuur hopen we dat veel leden
langs deze weg de vergadering willen bijwonen en roepen onze leden ook op om aan elkaar te denken.
Maak het voor een ander lid ook mogelijk om deel te nemen door hem of haar te helpen de vergadering
bij te wonen. Samen zijn wij WZC.
Verbouwplannen
Naast de gebruikelijke agendapunten willen wij u graag informeren over de stand van zaken van de
aanstaande verbouwing. Zo zal er een presentatie zijn van de definitieve plannen, zal de planning
gepresenteerd worden en zal u bijgepraat worden over de financiering van het project. Doel is om te
starten met de verbouw in de derde week van mei waarbij we een bouwperiode aanhouden van drie
maanden. Dit betekent dat de oplevering voor half augustus staat gepland. Inmiddels is de
onderhoudscommissie gestart met de eerste sloopwerkzaamheden. Dit betekent dat het sportpark vanaf
nu aangemerkt zal worden als een bouwplaats en het sportpark verboden toegang is voor iedereen die er
geen taak heeft. Uiteraard vinden de trainingen gewoon doorgang. Dit doen we om de veiligheid van ons
allemaal te waarborgen.
Overige onderwerpen ALV
Ook is het bestuur voornemens om gefaseerd een rookverbod in te stellen op het sportpark. Zo creëren
we een gezonde leefomgeving voor onze (jeugd)leden en participeren we op het verbod wat aanstaande is
in 2025. Binnen de vereniging is er een groot tekort aan vrijwilligers. Bij het instellen van het
vrijwilligersplan was de hoop gericht om meer leden bereid te vinden om vrijwilligerswerk op te pakken,
maar wij constateren dat dit niet afdoende is. Daarom willen wij graag voorstellen om leden te belonen
die zich inzetten binnen de club. Wij denken dat deze prikkel kan helpen om leden een zetje te geven om
met elkaar de klus te klaren zodat we een steviger fundament kunnen leggen onder onze vereniging.
Jeugdafdeling
De afgelopen zaterdagochtenden heeft de 1e selectie, op verzoek van het bestuur, een toernooi verzorgd
aan de jeugd van onze vereniging.
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Mooi om te zien dat de opkomst goed was en het plezier af te lezen was op de foto’s die zijn te vinden op
onze website. Spelers en begeleiding van de 1e selectie, bedankt voor jullie inzet.
Binnen de jeugdafdeling worden momenteel gesprekken gevoerd met de diverse trainers waarin het
lopende seizoen geëvalueerd wordt en vooruit gekeken wordt naar volgend seizoen. Daarbij worden ook
inventarisaties gemaakt van de beschikbare spelers per leeftijdscategorie zodat tijdig kan worden gestart
met invulling van de begeleiding van de teams en de indeling van de spelers.
Tenslotte
We zijn blij dat onze jeugdleden in deze tijd door kunnen trainen, maar wat missen zij de prikkel om een
wedstrijd te spelen tegen een andere vereniging. Als bestuur hopen we dat er binnenkort versoepelingen
komen zodat onze jeugd weer wat wedstrijden kan spelen. Daar train je tenslotte voor. Ook de
seniorenteams zijn na een periode waarin niet is getraind weer gestart. De versoepelingen komen stap
voor stap waarbij de hoop is gevestigd dat alle teams mogelijk nog actief kunnen zijn in de Regiocup. Een
regionale competitie waarin vriendschappelijk nog wedstrijden kunnen worden gespeeld. En of wij u of jou
dan ook weer mogen begroeten langs het veld is nog onbekend. Maar dat we daar met elkaar naar
verlangen mag duidelijk zijn.
De competitie zal voor het 1e en 2e elftal in elk geval niet uitgespeeld worden, wat maakt dat we volgend
seizoen weer actief zullen zijn in de 4e klasse. Mogelijk met een extra derby, nu ook vv Heerde de overstap
gaat maken naar het zaterdagvoetbal.
Medio april zal er een nieuwe nieuwsbrief verschijnen met daarin een terugblik op de ALV en een update
rondom de verbouwplannen.
Bestuur WZC Wapenveld

