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Beste leden en (ouders van) jeugdleden van z.v.v. WMC, 

Zo voortvarend we het afgelopen seizoen waren begonnen, zo snel moesten wij het seizoen 

2020/2021 weer afbreken door de opkomst van de tweede golf van de corona epidemie. Nu de 

vaccinatiegraad stijgt, hopen wij na de zomervakantie met goede moed te beginnen met het seizoen 

2021/2022. We zullen ook het volgend seizoen weer aantreden met 4 – seniorenteams, waarvan 1 

damesteam. Ook kunnen wij vertellen dat we voor het komend seizoen voor de selectie een nieuwe 

trainer hebben gevonden in de persoon van Joost Siemens. Wij hebben als bestuur veel vertrouwen 

in Joost en wensen hem veel succes toe. Als club zijn we door het afgebroken seizoen er financieel op 

achteruit gegaan. De KNVB probeert met allerlei steunmaatregelen zoveel mogelijk te helpen.  

Contributies 

Zoals tijdens de laatste ledenvergadering besproken zouden de (jeugd) leden deels gecompenseerd 

worden voor de contributiebetalingen indien het seizoen niet afgemaakt kon worden in verband met 

de corona epidemie. Als bestuur hebben we besloten de contributie voor het seizoen 2020/2021 

voor de senioren definitief vast te stellen op 40 euro en de contributie voor de jeugdleden op 30 

euro. Dit bedrag is vastgesteld rekening houdende met (een deel) KNVB bondscontributie en een 

deel trainingen/wedstrijden. Dit betekent dat degene die de volledige contributie al heeft betaald 

het komende seizoen de bovengenoemde bedragen voor het komend seizoen 2021/2022 kan gaan 

betalen. Wij zullen de facturen hiervoor sturen aan het begin van het volgend seizoen. 

Degene die nog geen contributie heeft betaald zal voor het komend seizoen de standaardcontributie 

van 110 euro voor senioren en 85 euro voor jeugdleden moeten betalen en de gereduceerde 

bedragen voor het seizoen 2020/2021. Wij zullen alle leden de juiste factuur proberen te sturen met 

inachtneming van het bovenstaande. We verzoeken wel de nota even te controleren zodat we zeker 

zijn dat alles juist is gefactureerd in dit merkwaardige voetbalseizoen. 

Zaalvoetbalschool 

Voordat we de 1e trainingen weer kunnen gaan starten zijn we van plan eerst tweemaal een pas 

sessie te organiseren. Dit, om eventueel te kleine kleding om te wisselen. Graag het “oude” tenue 

dan even meenemen. De 1e keer is op vrijdag 27 augustus van 19.00 tot 20.00 uur en een week later 

op 3 september ook van 19.00 tot 20.00 uur. Wanneer de kleding nog goed is qua maat hoeft u dan 

uiteraard niet te komen. Na de 2e pas sessie zullen meteen nieuwe shirts, broeken en sokken besteld 

worden. De 1e training van de zaalvoetbalschool is op vrijdag 17 september. We zullen gaan starten 

met de oude groepen van het vorig seizoen en groep 1 en 2 trainen van 17.00 tot 18.00 uur in de 

sport/spelhal. Groep 3 traint van 18.00 tot 19.00 uur in de sporthal. De trainers voor het komend 

seizoen zullen zijn: Peter Vrieze, Dominiek Steeman, Rick Hansen en Klaas Oostland. Wij zijn nog op 

zoek naar een jeugdtrainer voor de bovenstaande groepen. Indien interesse horen wij dat graag. U 

kunt zich dan melden bij Klaas Oostland. De trainingsgroepen zullen na de zomervakantie op de 

website geplaatst worden (www.zvvwmc.nl). 

Tot slot wensen wij als bestuur iedereen een mooie zomervakantie toe en hopen wij iedereen in 

september/oktober “zonder beperkingen” weer te zien. 

Met vriendelijke groeten het bestuur van de z.v.v. WMC. 

http://www.zvvwmc.nl/

