
augustus 2020 

 

Nieuwsbrief ZVV WMC 
Juli 2020 

 

ZAALVOETBALSCHOOL  
In september 2019 zijn we begonnen met twee groepen 
kinderen en een paar nieuwe trainers. Uiteindelijk 
moesten we ‘stoppen’, vanwege de Corona pandemie, 
terwijl er nog een paar leuke activiteiten op het 
programma stonden en we hadden zojuist ons 
ledenaantal van de jeugd weten te verdubbelen. Een 
groot compliment voor onze jeugdtrainers en andere 
betrokkenen.  Ook een compliment voor de beginnende 
zaalvoetballers, die toch op het oog makkelijk de stap van 
het veld naar de zaal hebben genomen en het was goed 
te zien dat onze jongens en meiden wekelijks beter 
werden. 

We hebben rond de Kerst ons eigen ZVV WMC RSE 
Telecom toernooi gespeeld. Hierin hebben we het vooral 
opgenomen tegen kwalitatief sterkere tegenstanders die 
ook nog iets ouder waren. We deden weliswaar niet mee 
om de hoofdprijzen, maar ik heb wel genoten van een 
gezellige sfeer, een paar fantastische zaalvoetbalacties 
en het was fijn om het publiek en jeugdspelers zo 
enthousiast te zien. Het ‘boardingvoetbal’ in Duitsland 
leek ons goed te liggen, want daar hebben we een paar 
knappe overwinningen geboekt en werd er zelfs een 
eerste prijs behaald door onze jeugd.  

Komend seizoen krijgen alle jeugdleden (namens de 
club) een nieuw WMC-tenue, bestaande uit een shirt, 
short en kousen. We gaan hier een pas sessie voor 
organiseren om ervoor te zorgen dat eenieder de juiste 
maat heeft. Ook wil ik graag weer nationale toernooien 
spelen, zoals de WMC  jeugd in het verleden ook altijd 
gedaan heeft. In de jaren ‘90 en 2000 werd zelfs 
meegedaan om het Nederlands kampioenschap in 
Tilburg en Wijchen.  De activiteiten die dit jaar helaas 
niet door konden gaan o.a. zwemmen in de Watertoren, 
een wedstrijd van FC Groningen en/of Donar bezoeken 
etc. zullen voor komend seizoen blijven staan.  

 

Het toernooi in Bellingwolde was ook zeker een succes, 
ondanks dat het puzzelen was qua spelers hebben daar 
meerdere spelers van ons een uitstekende indruk 
achtergelaten bij mij en de organisatie van het toernooi. Zo 
maakten wij het doelpunt van het toernooi, speelden we met 
veruit het jongste team bij de oudste jeugd en heb ik genoten 
van het plezier bij de kinderen die dagen! 

Het nieuwe seizoen zal beginnen in de laatste week van 
september en wel de 25e. Voor komend seizoen zullen de 
meeste trainers doorgaan met het verzorgen van trainingen 
en zullen de groepen weer gaan trainen op de vrijdagmiddag. 
Wel ben ik op zoek naar een nieuwe trainer die onze jeugd 
de kneepjes van het zaalvoetbal wil bijbrengen en zullen de 
groepen misschien qua samenstelling iets gaan veranderen. 
Tenslotte zijn de meeste jongens en meiden weer ouder 
geworden en is het voor sommige spelers beter om in een 
andere groep mee te trainen. Hierover meer, begin 
september. 

Door de Corona crisis zijn we allemaal op onze eigen manier 
getroffen en ik hoop tijdens het typen van bovenstaande dat 
al onze jeugdspelers en hun familieleden deze vervelende 
tijd in goede gezondheid hebben doorstaan. Ik hoop dat 
jullie je weer met net zoveel plezier en enthousiasme zullen 
gaan inzetten als afgelopen seizoen. Onze zaalvoetbalschool 
is uniek in zijn soort in onze regio en ik weet zeker dat we 
qua ledenaantal nog zullen groeien en daardoor zal het 
niveau van onze spelers alleen maar hoger worden. Hier 
zullen de spelers in de zaal, maar ook op het veld betere 
voetballers worden. Het ontwikkelen van jeugdspelers, het 
verbeteren van technisch en tactisch inzicht en plezier in het 
spel voetbal  zullen ook komend seizoen weer de 
doelstellingen zijn van de zaalvoetbalschool. 

Rest mij nog een ieder een welverdiende vakantie te wensen 
en tot komend seizoen! 

 



 

*** In memoriam*** 
 

Vorige week hebben we het droevige bericht 
gekregen dat we te vroeg afscheid hebben 
moeten nemen van Johnny Kruize. Johnny was 
op allerlei manieren betrokken bij WMC. De 
laatste jaren was hij vooral de drijvende kracht 
achter de sociale media van WMC en waren 
zijn foto’s vaak te zien op Facebook. We 
wensen de familie veel sterkte met dit grote 
verlies.  

 
 
  

 

 

TEAM INSCHRIJVINGEN 
Voor het komende seizoen hebben we vier teams ingeschreven voor de competitie.   

WMC 1 zal wederom uitkomen in de topklasse 
en hun thuiswedstrijden spelen op 
vrijdagavond. Aanvang van deze wedstrijden is 
om 20.00u.  

WMC 2 is opgegeven voor de tweede klasse en is 
het WMC 3 van het vorige seizoen. Zij zullen 
spelen op vrijdagavond om 19.00u. 

WMC 3 is het WMC 4 van vorig seizoen en 
komen uit in de derde klasse. Zij spelen op 
dezelfde vrijdag als het eerste team ook speelt, 
hun wedstrijden zullen beginnen om 19.00u.  

De dames van WMC komen wederom uit in 
de tweede klasse en zullen hun 
thuiswedstrijden op dezelfde vrijdagavond 
spelen als WMC 2. De wedstrijden van de 
dames zullen om 20.00u beginnen.  

 

 

  

  



 

Metworstenactie levert een mooi 
bedrag op 

Aan het begin van het nieuwe seizoen zag het bestuur 
dat er financieel een uitdaging was. Naast een pas op 
de plaats en verstandig inzetten van de euro’s voor de 
club, is er een metworstenactie bedacht. Nadat de 
inschrijfformulieren zijn uitgereikt, zagen we 
voornamelijk bij de jongste en oudste leden, dat er een 
wil was om te verkopen.  

Voor de jongste jeugd heeft het bestuur een aantal 
mooie voetballen ter beschikking gesteld voor de 
beste verkopers. Deze zijn dan ook met volle trots 
uitgereikt aan de beste metworst-verkopers van 
WMC.  

Al met al heeft de club de kas kunnen versterken met 
meer dan €900,-. Deze opbrengst gaat onder andere 
gebruikt worden voor nieuwe kleding en materialen 
voor aankomend jaar.  

Nogmaals, dank voor jullie inzet! 

 

Nieuwe z.v.v. WMC website 
gelanceerd 

Aangezien het belangrijk is dat er een centrale plek is 
om informatie met elkaar te delen, heeft het bestuur 
ervoor gekozen om een nieuwe website te lanceren. 

www.zvv.wmc.nl is vanaf heden in een nieuwe lay-out 
gestoken. De teams zullen hierop worden 
gepresenteerd en de standen via de KNVB zullen 
online worden gezet. 

Verder zal al het nieuws van en over WMC op de 
website worden geplaatst.  

Het beleid voor wat betreft AVG en sociale media 
wordt toegelicht, zodat eenieder dit op zijn of haar 
gemak rustig kan doornemen. 

Uiteraard kan een club niet zonder sponsoring en 
daarom zullen wij onze trotse sponsoren hier een 
podium geven.  

De invulling is nog niet geheel compleet. Voor 
suggesties kunt u altijd mailen naar info@zvvwmc.nl 
of iemand vanuit het bestuur aanspreken.  

 
Financiën z.v.v. WMC 

Na het wegvallen van de inkomsten van het Indoor Soccer toernooi, viel onze vereniging in een 
diep gat voor wat betreft de financiën. Doordat ook bestuurlijk mensen wegvielen, moesten de 
overgebleven bestuursleden de noodklok luiden.  

Gelukkig kwam het besef dat zo een mooie vereniging zijn bestaansrecht moet behouden en 
tezamen met nieuwe bestuursleden en ook de positieve insteek van alle 
(jeugd)leden/vrijwilligers/sponsoren hebben we dit seizoen weer een mooi fundament gelegd voor 
een financieel gezonde vereniging. Alhoewel we nog geen grote buffer hebben, kunnen we zeker 
trots zijn wat we in een seizoen financieel hebben bereikt. 

We zijn alweer druk doende de begroting voor het seizoen 2020/2021 rond te krijgen. Dit gaat 
uiteraard lukken. Een van de knelpunten hierin zijn de begrote contributies. In het verleden is 
gebleken dat spelende leden zich plots midden in het seizoen afmelden en hierin de verplichte 
contributie dan niet meer zo serieus nemen. Hierdoor komen de begrote contributies in de knel. 
Voor de KNVB dienen we de teams voor 1 juni aan te melden en in onze statuten staat dat leden die 
na 1 augustus van een seizoen zich niet afgemeld hebben, de contributie voor het hele seizoen 
verschuldigd zijn. Dit zullen we dan ook als uitgangspunt nemen vanaf heden. Derhalve dien je, je 
voor 1 augustus van het seizoen af te melden bij de secretaris (Jan Eelssema) indien je besluit niet 
meer te willen zaalvoetballen.  

We zouden eigenlijk de contributiebijdrage voor komend seizoen willen verhogen, maar door de 
omstandigheden doen we dat nu niet. We gaan ervan uit dat iedereen graag weer wil gaan 
voetballen en ook na een verplichte stop i.v.m. de Corona- crisis hopen we dat iedereen een 
geweldig en sportief seizoen mag beleven. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!  

Als laatste willen we graag nog vermelden dat wanneer we door de Corona- crisis niet een heel 
seizoen zullen voetballen, we de contributiebijdrage passend zullen maken.  

http://www.zvv.wmc.nl/
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