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Om met de woorden van onze voorzitter te spreken aan het eind van zijn interview bij radio794 afgelopen
zaterdag: tot volgend jaar op het mooiste sportpark van de regio. Wat kijken we hier met elkaar naar uit.
Wanneer gaat de bal in de competitie weer rollen? Hoe zal de competitie uitgespeeld worden? Allemaal
vragen waar wellicht half januari meer over bekend zal worden.
Coronavirus houdt ons in zijn greep
Het kabinet heeft afgelopen maandag 14 december aangekondigd dat Nederland voorlopig t/m 19 januari
2021 in ‘lockdown’ gaat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor het voetbal betekent
dit op hoofdlijnen:
-

Wedstrijden van alle amateurcompetities blijven zijn tot nader order niet toegestaan;
Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter
afstand.
Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de
training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Als bestuur zijn we blij dat bovenstaande regels door onze leden goed nageleefd worden en dat bepaalde
belangrijke zaken door onze vrijwilligers gewoon doorgang vinden. Zonder andere commissies tekort te
willen doen denken we aan de onderhoudscommissie die conform de geldende regels het onderhoud blijft
verzorgen zodat trainingen doorgang kunnen blijven vinden en het onderhoud op onze accommodatie op
peil blijft zodat, wanneer het weer kan, eenieder weer welkom is op Monnikenbos voor een zaterdag bij
onze prachtige club. Gelukkig kon het bezoek uit Spanje aan onze jongste jeugd toch in aangepaste vorm
plaatsvinden. Wat was het een top bezoek waarin de jongste jeugd een prachtig cadeau mocht ontvangen.
Wij willen de jeugdactiviteitencommissie en de supportersvereniging bedanken voor het mogelijk maken
van dit bezoek.
Gebruik sportpark

Vanuit de onderhoudsploeg horen we dat er veel rommel achtergelaten wordt op het sportpark wanneer
jeugd hier samen met vrienden een balletje aan het trappen is. Daarnaast zijn we ook al geconfronteerd
met schade aan het kunstgrasveld. Laten we met elkaar voorkomen dat we moeten gaan handhaven op
het sportpark. Het sportpark is alleen geopend voor reguliere trainingsactiviteiten.

Verbouwplannen
Het bestuur heeft in haar vergadering van 10 december besloten om de verbouwplannen in 2021
doorgang te laten vinden, waarbij gekozen is om het originele plan welke is gepresenteerd in de diverse
ledenvergaderingen en waarin goedkeuring is gegeven door onze leden, ten uitvoer te brengen. Het
bestuur heeft momenteel contact met enkele banken om een lening af te sluiten voor het deel wat
gefinancierd moet worden. Daarnaast worden subsidiemogelijkheden verder verkend. In overleg met de
hoofdaannemer Prins Bouw B.V. worden momenteel de mogelijkheden bekeken wanneer het beste
gestart kan worden met de plannen. Dit zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin corona het
amateurvoetbal in zijn greep zal houden.
Acties
De actiewebsite www.wzcbouwt.nl is gelanceerd. Wij willen u en jullie graag wijzen op deze website
waarin je financieel een steentje kan bijdrage n aan het realiseren van de verbouwing. Samen staan we
sterk. En dat laatste bewijzen we bij de laatste twee gehouden acties ten behoeve van de verbouwing.
Wat een prachtig resultaat had de grote clubactie. We willen alle jeugdleden danken voor de inzet voor
het aan de man brengen van de loten. Ook willen we alle heren seniorenteams en een individueel lid van
onze vereniging bedanken voor het kopen van een superlot van € 150,-- waarvan € 120,-- ten goede komt
aan de verbouwing. Ook een dankwoord aan de leden van de jeugdactiviteitencommissie voor de
organisatie van deze actie. Ook de lege flessenactie had een prachtige opbrengst van € 395,--. Veel leden
en Wapenvelders hebben op deze manier hun steentje bijgedragen. Allen dank daarvoor.
Sponsoren
Graag willen wij een oproep aan u allen doen om onze sponsoren niet te vergeten in deze lastige tijd voor
veel ondernemers/sponsoren van onze vereniging. Ook veel van onze sponsoren hebben de mogelijkheid
geïntroduceerd van bezorgen of eventueel afhalen. Sponsoren zijn erg belangrijk en waardevol voor onze
vereniging. En sponsoren blijven ook WZC trouw. Wat goed om dat met elkaar te mogen concluderen.
Laten we dan ook wat terugdoen naar onze sponsoren! Mogen wij op u rekenen?
Nieuw AED
Het bestuur heeft besloten om een nieuwe AED aan te schaffen inclusief een verwarmde buitenkast. De
oude AED was aan vervanging toe na tien jaar dienst gedaan te hebben. De nieuwe AED is te vinden bij de
spelers in- en uitgang van de kleedkamers. De vrijwilligers die zijn opgeleid om de AED te bedienen hebben
via Willy Steenbergen de toegangscode ontvangen om de kast bij noodzaak te openen.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie zal vanwege de aangescherpte maatregelen geen doorgang vinden, ook niet in een
aangepaste vorm. Begin januari zal op de website van onze vereniging een item worden geplaatst met
daarin een nieuwjaarsgroet en enkele nieuwsberichten. De huldiging van de jubilarissen zal op een later
moment plaatsvinden. Het bestuur is voornemens om dit te koppelen aan de opening van ons
gerenoveerde clubhuis en kleedgelegenheden.
Vrijwilligersavond
Ook de vrijwilligersavond kan om dezelfde redenen geen doorgang vinden. We weten zeker dat de
volgende editie, in ons gerenoveerde clubhuis, grootser en meeslepender zal zijn dan nooit tevoren. Dat
kunnen we aan de vaste organisatoren Ali, Gerrie en Corrie wel overlaten. 2021 is voor WZC een belangrijk
jaar, ook met het oog op de a.s. renovatie. Een renovatie wat ook veel zal vragen van onze vrijwilligers.
Wat is het dan prachtig dat we altijd op jullie een beroep kunnen doen. Als bestuur willen wij alle
vrijwilligers langs deze weg van harte bedanken voor hun inzet in 2020 en rekenen we weer op jullie in het
nieuwe jaar!
ALV
De algemene ledenvergadering (ALV) welke normaal plaats zou vinden rond eind november heeft geen
doorgang gevonden. Het bestuur heeft de mogelijkheden verkend om dit digitaal te laten plaatsvinden,
maar denkt dat de meeste leden, die normaal aanwezig zijn op onze ALV, sterk de voorkeur hebben voor
een fysieke ALV. Het bestuur heeft de mogelijkheid om de vergadering tot vier maanden na de
oorspronkelijke datum te laten plaatsvinden. Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV plaats te laten
vinden op woensdag 10 maart 2021. Daarbij hopen wij dat dit fysiek plaats kan vinden, of in een vorm
waarin zowel fysiek als digitaal aan de vergadering kan worden deelgenomen. In februari van 2021 hopen
wij u en jullie hierover nader te informeren. Heeft u of heb jij in de tussentijd vragen of opmerkingen
waarover je een antwoord wilt van het bestuur, schroom niet en stel je vraag via onze secretaris via het emailadres: l.liefers@hotmail.nl.
Voor nu wensen wij u en jullie prettige feestdagen en een goed en gezond 2021.
Bestuur WZC Wapenveld

