Nieuwsbrief januari ‘22
Wat hadden wij u graag ontmoet, afgelopen donderdag tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Helaas
kon dit vanwege de huidige coronamaatregelen geen doorgang vinden. Vanaf deze plaats wensen wij u
een goed en gezond 2022 toe. Laten we hopen dat de maatregelen snel versoepeld gaan worden en wij
elkaar weer langs de lijn, op het veld of in het clubhuis kunnen ontmoeten.
Nieuwjaarstoespraak voorzitter
Allereerst wens ik iedereen een goed en gezond 2022 toe!
Normaal gesproken had ik jullie natuurlijk persoonlijk in ons mooie verbouwde clubhuis welkom geheten op
de nieuwjaarsreceptie. In dit fantastische gebouw waar op dit moment nog steeds hard gewerkt wordt
door onze vrijwilligers aan de laatste puntjes op de i.
Buiten deze hardwerkende vrijwilligers lijkt het op dit moment weer erg stil op de club.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie vraag ik normaal een moment van stilte voor onze leden die ons dit jaar
ontvallen zijn of voor diegene die het moeilijk hebben. Ook nu sta ik in gedachten stil bij hen maar denk
ook aan de partners en familie. Daarnaast natuurlijk ook aan de mensen die het moeilijk hebben in deze
corona crisis.
Het wordt veel gezegd en geschreven, ‘we verlangen weer terug naar het normaal’.
Doordeweeks weer kunnen trainen en op zaterdag competitiewedstrijden spelen waarbij ouders en alle
andere supporters weer kunnen komen kijken.
Gezellig samen een ‘bakkie’ koffie of thee drinken in de rust of ’s middags het biertje na de wedstrijd.
Ik zeg het wel vaker maar WZC is niet alleen het voetbal, het is ook de gezelligheid die veel leden en
supporters missen. Het sociale wordt gemist.
Mijn dank gaat uit naar onze leden, sponsoren en supporters die nauw verbonden en betrokken blijven bij
WZC.
Dan zijn er natuurlijk onze vrijwilligers. Zij hebben zich het afgelopen jaar weer op allerlei manieren ingezet
voor de vereniging. Ik kan niet genoeg benadrukken dat al onze vrijwilligers enorm belangrijk zijn om de
vereniging draaiende te houden, vooral in deze tijden.
Het lijkt alsof het stil staat bij de club maar achter de schermen wordt er hard doorgewerkt.
Jullie inzet wordt zeer gewaardeerd en wij zijn dan ook trots dat wij altijd kunnen rekenen op jullie.
Alleen samen maken we WZC tot de club die het is, een sociaal samenzijn. En natuurlijk de mooiste club
van de Veluwe en nu ook met het mooiste clubhuis van de regio.
2022 wordt hopelijk een jaar waar we elkaar veel kunnen ontmoeten bij WZC.
Daarnaast zijn we druk bezig met het structureren van een aantal commissies en het breder perspectief
trekken van een aantal zaken waar we tegenaan lopen en gezamenlijk met jullie kunnen oplossen.
Tot nu toe hebben we de schade enigszins beperkt kunnen houden met betrekking tot de financiën van
onze vereniging, echter blijven we dit goed in de gaten houden zeker in deze tijden.

Vervolg nieuwjaarstoespraak
Mijn dank en waardering gaan daarmee dan ook uit naar mijn collega bestuursleden die met vaak
dagelijkse enorme inspanningen elk onderdeel van WZC besturen. Het is erg lastig om het iedereen naar
de zin te maken. Soms lijken jullie meer als collega’s dan vrijwilligers. Het lijkt daarmee niet alleen op een
baan, in sommige gevallen is dat ook zo.
We kijken uit naar de versoepeling van de maatregelen. Ik hoop dan ook dat de trainingen maar ook de
competities weer snel beginnen en dat we weer al die dingen kunnen organiseren die WZC zo bijzonder
maken in ons mooie dorp.
Ik wens iedereen ter afsluiting nogmaals een sportief maar vooral een gezond en gezellig 2022 toe namens
het hele bestuur van WZC.
Antoine Sonnega
Voorzitter
Jeugd mag vanaf dinsdag 11 januari weer trainen.
De eerste versoepeling voor de sport in deze lockdown is dat de jeugd t/m 17 jaar vanaf dinsdag weer tot
20:00 uur mag trainen. De trainingen zullen dus weer worden opgestart. Voor de teams die normaal
gesproken na 20:00 uur trainen zullen aangepaste trainingstijden worden vastgesteld. In de lockdown
hebben een aantal trainers op woensdagmiddag trainingen verzorgd voor de jeugd. We bedanken hen
voor hun inzet en betrokkenheid bij de jeugd.
Jubilarissen gehuldigd
Traditioneel huldigen wij de jubilarissen die 25, 50, 60 en 70 jaar lid zijn van onze vereniging. Het bestuur
heeft besloten om de jubilarissen van 2020 en 2021 te bezoeken en hen een bloemetje en speld of schild te
overhandigen. Gelukkig troffen we veel jubilarissen thuis aan en konden de felicitaties overgebracht
worden. Namens de gehele vereniging feliciteren we alle jubilarissen van harte en wensen wij hen nog een
goede tijd toe binnen de vereniging.
70 jaar lid
Bertus Leurink
60 jaar lid
Albert Nieuwenhuis & Marinus Borreman
50 jaar lid
Klaas Liefers, Hendri Schuurman, Jaap Wolff, Aad Eilander, Peter van Dijk, Henri Nitrauw, Han ter Velde,
Harry van Ommen, Dik Hulleman en Herman Put
25 jaar lid
Arnoud van Guilik, Ronald Burgmeijer, Gerrit Fiks, Ruben Hartkamp, Evert Jan van der Vrugt, Tom
Regterschot, Erik Stapper en Lijndert Liefers

Oliebollen en appelflappen van "De Oliebol" vallen goed in de smaak
Met grote dank aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet aan het eind van 2021 zijn veel oliebollen
en appelflappen aan de man gebracht. Bij de caravan op het Van der Pollplein was het vaak een drukte
van belang. De stichting Zomerfeest kijkt tevreden terug op deze verkoopperiode en hoopt u eind dit jaar
weer van oliebollen of appelflappen te voorzien. Maar gelukkig hoeft u niet zo lang te wachten: in februari
houden we een oliebollenactie. Via de jeugd- en seniorenspelers kan dan ingeschreven worden op
oliebollen van "De Oliebol".
Update contracten trainers
Zoals inmiddels is gecommuniceerd heeft het bestuur overeenstemming bereikt met Erik van Dijk over de
verlenging van zijn contract voor komend seizoen. Met de overige stafleden bij de selectie zal in januari
gesproken worden. Ruben Hartkamp heeft te kennen gegeven aan het eind van het seizoen te stoppen
als trainer van het 2e elftal. Dit aangezien zijn werkzaamheden niet te combineren zijn met het
trainerschap. Inmiddels is de VTC aan de slag voor invulling van deze positie. Ook voor de jeugd worden
voorbereidingen getroffen om op korte termijn in gesprek te gaan met trainers.
Tenslotte
Met de huidige maatregelen is nu al wel duidelijk dat in de speelweekenden van 15 en 16 januari en 22 en
23 januari in de categorie A (WZC 1 en 2) niet zullen worden gespeeld. Op zijn vroegst zal het weekend van
29 en 30 januari als inhaal speelweekend worden gebruikt voor de incidenteel afgelaste wedstrijden. Voor
de overige teams binnen WZC blijft het programma voorlopig ongewijzigd.
Bestuur WZC Wapenveld

