Nieuwsbrief bestuur 18 oktober
De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen snel opgelopen. Het kabinet heeft
daarom de maatregelen verder aangescherpt.
De komende weken zal de competitie voor alle teams tijdelijk worden stilgelegd (vooralsnog
staan er vanaf zaterdag 21 november weer competitiewedstrijden op het programma).
De jeugdteams mogen gewoon doortrainen. De seniorenteams kunnen dit alleen doen in
aangepaste vorm. In groepen van maximaal 4 personen die duidelijk per groep herkenbaar
zijn waarbij zij onderling de 1,5 meter afstand moeten bewaren. Het dringende advies is om
ook per groep voldoende afstand te bewaren.
Naast de sluiting van de kantine zijn ook de kleedkamers gesloten. Alleen de toiletgroep nabij
kleedkamer 8 is geopend. Kom dus in trainingskleding naar het sportpark. Na afloop van een
training of onderlinge wedstrijd van jeugdteams moet iedereen het sportpark direct verlaten.
Ouders en toeschouwers mogen tijdens trainingen en onderlinge wedstrijden niet op het
sportpark aanwezig zijn. Voor ouders geldt het “kiss and ride” principe. Voor de overige zaken
zijn de huidige geldende protocollen en RIVM richtlijnen van toepassing.
De meeste antwoorden zijn te vinden op de KNVB Corona pagina via de onderstaande link:
knvb/amateurvoetbal/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
Vrijwilligersplan
Het bestuur ziet de noodzaak om weer actief aan de slag te gaan met het vrijwilligersplan. In
samenwerking met de vrijwilligerscommissie zal dit opgepakt gaan worden. Veel commissies
zoeken versterking en ook enkele belangrijke posities binnen de vereniging moeten ingevuld
worden.
De eerste belangrijke stap die genomen moet worden is een check of alle contactgegevens
van onze leden nog actueel zijn. Bij de vorige uitvraag bleken veel contactgegevens niet up
to date. Vervolgens zal een inventarisatie gemaakt worden voor welke posities of taken
vrijwilligers gevraagd worden waarna de leden de mogelijkheid krijgen om zich hiervoor op
te geven.
Verbouwing en financiële gevolgen corona
De huidige plannen voor de verbouw zijn gemaakt voordat corona ons in zijn greep kreeg.
Ook voor onze vereniging betekent dit dat we metname op financieel gebied voor een
uitdaging staan en kritisch kijken naar onze uitgaven. Ook de verbouwplannen vallen
hieronder. Op verzoek van het bestuur is een gesprek geweest met Prins Bouw om te bekijken
hoe de plannen passen in deze tijd. Het gesprek verliep constructief. In een volgende
nieuwsbrief medio november hopen we hier uitgebreider bij stil te staan.

Acties voor de verbouwing
Momenteel loopt de Grote Club Actie. Bij onze jeugdleden heeft u de mogelijkheid om loten
aan te schaffen. Een lot kost €3,00 waarvan 80%, dus € 2,40 per lot, direct naar onze
vereniging gaat. De seniorenteams is gevraagd om een superlot te kopen bestaande uit 50
loten. Inmiddels kunnen wij u melden dat het 1ste, 3de en 5de elftal een superlot hebben
aangeschaft. We hopen dat de resterende seniorenteams hun voorbeeld zullen volgen.
Naast onze eigen acties heeft u als u lid bent van de Rabobank de mogelijkheid om op onze
vereniging te stemmen. Dit kan via deze link:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport
Naast WZC raden wij u aan om ook uw stem te geven aan de stichting Zomerfeest.
Binnenkort zal er een speciale actiewebsite gelanceerd worden waar u en jullie op een
speciale wijze kunnen bijdragen om de verbouwing mogelijk te maken.
ALV en aankomende bijeenkomsten
Het bestuur bekijkt binnenkort wat de mogelijkheden zijn voor het doorgaan van de
nieuwjaarsreceptie en de vrijwilligersavond. Waarschijnlijk zal dit in een andere vorm dan
normaal georganiseerd moeten worden. Mocht u ideeën hebben hoe dit vormgegeven kan
worden nodigen wij u uit uw ideeën te delen met het bestuur. Dit kan via l.liefers@hotmail.nl.
De algemene ledenvergadering welke normaal half november op de agenda staat is
vooralsnog uitgesteld. Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen
zijn. Op korte termijn lijkt dit niet mogelijk te zijn.
Tenslotte
Het coronavirus maakt dat wij u en jullie minder of niet kunnen ontmoeten op de club. We
hopen dat de huidige maatregelen bijdragen aan een herstart van de wedstrijden op 21
november, waarbij het natuurlijk onze nadrukkelijke wens is dat wij u als ouder of toeschouwer
ook weer snel kunnen ontmoeten in ons clubhuis of langs het veld. Zolang dat niet kan,
bekijken we per wedstrijd te mogelijkheden om de wedstrijden van het 1e elftal live (via
radio794 of via een livestream) uit te zenden. Hiervoor bedanken wij de sponsoren Korrels en
Muntz voor het mogelijk maken van de livestream in de thuiswedstrijd tegen sv Zalk. Met ruim
700 views bleek dit in een behoefte te voorzien. Zo houden we de slogan in stand: Beleef het
mee bij WZC. Voor nu geven wij u graag mee: Blijf gezond en hopelijk tot snel op
Monnikenbos.
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