NIEUWSBRIEF VOOR TEAMS
SEIZOEN 2019/2020
Sinds 1988 is er in Zwolle een competitie voor mensen met een verstandelijke
dan wel lichamelijke beperking.
We zijn aangesloten bij de KNVB. Dit heeft alleen betrekking op de verzekering.
Alle andere dingen zoals competitie en scheidsrechters doen we in eigen beheer.
We richten ons vooral op het b en c niveau. En uiteraard de jeugd.
Voor de duidelijkheid:
B - niveau: C - niveau: -

Aanpassing van de moeilijkste regels
Kunnen samenspelen
Redelijke lichamelijke conditie
Kunnen verwerken van de spanning
Redelijke technische vaardigheden en spelinzicht.
Verdere vereenvoudiging van de regels
Begeleidende rol van de scheidsrechter op speltechnisch - en
sociaal vlak

Tevens zit er een duidelijk leermoment in voor de deelnemers, waardoor zij beter
inzicht krijgen in het voetbalspel.
De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van WRZV/De Boog.
Alle deelnemers zijn verzekerd via de KNVB.
De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters van de KNVB.
Op wedstrijddagen is er altijd een EHBO’er/sportmasseur aanwezig voor
eventuele simpele blessures behandelingen.
Op alle speeldagen, zowel zaterdag als donderdagavond, is er bij toebeurt
minimaal 1 bestuurslid aanwezig en beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen.
De teams komen uit Zwolle en wijde regio.
Speellocatie is WRZV hallen. Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB ZWOLLE
038 4226129.
Inschrijvingskosten bedraagt € 50,00 voor dit seizoen. Kom je daarnaast trainen
op de donderdagavond betaal je € 17,50 extra. Train je alleen, dan betaal je
uiteraard alleen € 17,50. Daarnaast betaal je een bijdrage voor het wassen als je
competitie speelt. Voor de Zwolse teams is dit € 12.50.
Rekeningnummer WRZV De Boog: NL35RABO0111035422 t.n.v. de Boog.

Correspondentieadres: Haringvliet 53 8032 HB ZWOLLE m: gvoetbalzwolle@wrzvdeboog.com

Speeldatums voor dit seizoen:
14 september (TIEM TOERNOOI)
28 september
12 oktober
02 november
09 november (Winnerstoernooi)
16 november
30 november
14 december Jopie van Kilsdonk.
18 januari

01 februari (Winnerstoernooi)
08 februari (Jan van Eedentoernooi)
29 februari
28 maart
04 april (Winnerstoernooi)
18 april
09 mei (afsluiting zaalseizoen)
?? juni toernooi bij HTC

Jeugd speelt geen Van Kilsdonk en Van Eedentoernooi.
Op 5 september starten we weer met de training in de WRZV hallen.
Van 18.30 tot 19.30 uur.
Voor nadere informatie:
E-mail: gvoetbalzwolle@wrzvdeboog.com
Website: www.wrzvdeboog.com
Bestuurssamenstelling 2019-2020
Voor het komende seizoen zal er net als altijd minimaal 1 bestuurslid aanwezig
zijn op de zaterdag. Vooraf zal per mail gecommuniceerd worden wie dit voor de
desbetreffende zaterdag zal zijn, dit zal namelijk rouleren onder de
bestuursleden.
Judith heeft aangegeven niet meer in haar rol als voorzitter terug te keren bij
WRZV de Boog. Zij zal nog wel actief blijven binnen het bestuur maar wat meer
op afstand.
Tot op heden hebben we nog niet het nieuwe gezicht van de vereniging
gevonden die de voorzittersrol oppakt. Met elkaar gaan we actief op zoek, dus
blijf hierin meedenken en doen, door geschikte kandidaten aan te dragen bij het
bestuur.
De open vacature geldt ook voor een EHBO-er op de competitiezaterdagen. Ook
daarvoor geldt, heb je een EHBO diploma en zou je hierin iets willen betekenen,
of ken je iemand, meld het bij het bestuur!
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