
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVANGSTIJDEN DERBY’S 

Onlangs heeft het bestuur samen met de 

voorzitters vanuit de verschillende 

commissies de derby tegen Vevo 

geëvalueerd. Deze wedstrijd begon om 

17:00 uur en verliep niet alleen qua 

resultaat teleurstellend. Na afloop werden 

naast een grote ravage ook vernielingen 

geconstateerd en liepen de gemoederen 

soms hoog op. Daarnaast zijn ook 

organisatorisch verbeterpunten 

doorgesproken. Al met al is gezamenlijk de 

conclusie getrokken om de 

thuiswedstrijden weer standaard om 

14:30 uur te spelen. Wel zal na afloop van 

derby’s muziek geregeld worden en zal de 
kantine rond de reguliere tijd sluiten. De 

eerste thuiswedstrijd in de competitie is 

tegen SEH uit Heerde. Met hen was eerder 

een aanvangstijdstip van 17:00 uur 

overeengekomen. Na goed onderling 

overleg is overeengekomen weer om 

14:30 uur te spelen. Voor de uitwedstrijd 

tegen Vevo op 4 maart blijft de 

aanvangstijd 17:00 uur. 

 

VTC ZAKEN 

Na de aanstelling van Edwerd Schuring 

staat het bestuur in nauw overleg met de 

VTC-leden om ook invulling te geven aan 

de overige staf- en trainersfuncties binnen 

zowel de senioren als de jeugd. Vanaf dit 

seizoen is het initiatief genomen om 

periodiek een breed VTC-overleg te 

plannen om een betere integrale 

afstemming te krijgen tussen senioren- en 

jeugdzaken. Op 23 januari is een volgend 

overleg waarbij naast de invulling van het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kader stilgestaan zal worden bij het VTC-

beleidsplan waarvoor het initiatief is  

genomen om dit op een laagdrempelige 

manier onder de aandacht te brengen. 

 

Op maandag 9 januari heeft Edwerd 

Schuring zijn handtekening gezet onder 

een contract voor het nieuwe seizoen.  

  
 

NIEUWE WEBSITE 

Begin dit seizoen is de nieuwe website 

gelanceerd met dank aan sponsor Muntz. 

De website voldoet weer aan de eisen van 

deze tijd. Naast de vaste beheerder Gert 

Schuurman zijn ook een aantal leden van 

WZC geautoriseerd om berichten te 

plaatsen op de website. Zo hopen we 

actuele zaken tijdig te communiceren.   

 

OLIEBOLLENACTIE 

Binnenkort staat een oliebollenactie 

gepland. De organisatie ligt dit jaar in 

handen van de activiteitencommissie. 

Daarvoor alvast hartelijk dank! Aan alle 

spelende leden (zowel senioren als jeugd) 

zal gevraagd worden om met een 

intekenlijst oliebollen te verkopen welke 

vervolgens zaterdag 25 februari zullen 

worden uitgeleverd.  Uiteraard worden die 

door de vrijwilligers van “de Oliebol” weer 
vers gebakken. We hopen dat zowel 

verkopers als kopers op deze manier weer  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hun steentje willen bijdragen aan de 

vereniging. 

 

ENERGIE 

We willen iedereen oproepen om zuinig 

om te gaan met energie. Dit kan al met 

eenvoudige dingen zoals het sluiten van 

de deur of niet onnodig lang onder de 

douche blijven staan. Ook de trainers 

vragen we de veldverlichting niet eerder 

aan de te doen dan noodzakelijk en ook 

gelijk uit te doen wanneer een training of 

wedstrijd is afgelopen. Samen kunnen we 

er zo voor zorgen dat we de energiekosten 

beheersbaar houden. Uiteraard kijkt het 

bestuur naar mogelijke duurzaamheids-

maatregelen, aanvullend op de reeds 

gedane maatregelen tijdens de verbouw 

van ons clubhuis.  

 

BESTUURSZAKEN 

Jan van Weert heeft achter de schermen 

nu definitief het stokje overgedragen aan 

onze nieuwe penningmeester Johan 

Nijmeijer. Jan heeft meer dan 25 jaar op 

een zorgvuldige manier zorg gedragen 

voor de financiële zaken binnen onze 

vereniging. Op 3 januari werd symbolisch 

de bankpas overgedragen aan Johan.   

 

Binnen het bestuur is al enkele jaren de 

functie vacant van bestuurslid voetbal 

technische zaken. Allart Veldkamp, 

momenteel al lid van de VTC jeugd, heeft 

gevraagd of hij een periode mee mag 

lopen binnen het bestuur om te bekijken 

of hij zich in november verkiesbaar wil 

stellen voor deze functie. Het bestuur 

staat hier voor open. Vanaf januari schuift  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allart dus aan bij hoofdbestuurs-

vergaderingen. 

 

OP EEN GOED 2023 

De eerste oefenwedstrijden en activiteiten 

in 2023 liggen al weer achter ons. De 

nieuwjaarsreceptie was goed bezocht en 

de eerste twee zaterdagen kregen met 

dank aan de activiteitencommissie al een 

mooie invulling met het 

Oliebollentoernooi en het darten. 

Binnenkort barst de competitie weer los. 

We wensen alle teams veel succes.  

Beleef het mee bij WZC! 

 

Bestuur WZC Wapenveld  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


	WZC nieuwsbrief concept 15 januari deel 1
	WZC nieuwsbrief concept 15 januari deel 2

