NIEUWSBRIEF MEI 2020 - WRZV DE BOOG
Beste leden,
Wij hopen van harte dat het met jullie goed gaat!
Helaas kwam aan dit voetbalseizoen abrupt een einde door het Coronavirus.
Als vereniging hebben wij uiteraard de landelijke regels en adviezen gevolgd en
dat blijven wij doen. Deze maand hebben wij als bestuur definitief besloten om
dit seizoen niet meer te gaan voetballen. Wij vinden het niet verantwoord om
voor de korte periode dat het seizoen nog loopt enig gezondheidsrisico te lopen.
Vanwege het vroegtijdige einde hebben we ook besloten om dit jaar geen
prijsuitreiking te doen. Hierover zijn jullie eerder geïnformeerd. Wij vertrouwen
op jullie begrip bij het maken van deze keuzes.
Graag informeren wij jullie in deze brief over een aantal onderwerpen. In het
bijzonder vragen wij jullie aandacht voor onderstaande oproep voor de
noodzakelijke versterking van onze mooie vereniging!
Versterking gezocht!
Door verschillende omstandigheden lukt het met de huidige bezetting helaas niet
meer om volgend seizoen op zaterdag het programma te draaien zoals jullie van
ons gewend zijn. Wij zijn dringend op zoek naar met name mensen die kunnen
helpen met het organiseren en coördineren van de competitie en toernooien op
de zaterdag. Taken zijn onder andere: het maken van speelschema’s, het
aansturen van studenten en andere vrijwilligers en het aanwezig zijn op
zaterdagen om alles in goede banen te leiden. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat
mensen goed worden ingewerkt en hopen wij dat er zich meerdere mensen
aanmelden om de lasten te kunnen verdelen. Graag ontvangen wij jullie reacties
uiterlijk 26 juni a.s. zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij het maken
van ons programma voor komend seizoen.
Wil je meer info, kun jij iets betekenen voor onze vereniging of ken je iemand uit
jouw omgeving die wil helpen? Neem dan contact met ons op via
gvoetbalzwolle@wrzvdeboog.com Bellen kan ook: tel. 06 156 88 696 (Erik) of 06
30917595 (Myrthe).
Toekomstplan
Als bestuur hebben wij begin dit jaar SportServiceZwolle gevraagd om te helpen
met een toekomstplan voor onze vereniging. In dit plan willen we uitwerken hoe
we in de toekomst vraag en aanbod van voetbal goed op elkaar kunnen
afstemmen binnen de organisatorische en financiële mogelijkheden. We willen dit
plan graag in uitvoering hebben op het moment dat wij de overstap maken naar
de nieuwe WRZV-hallen (zie verderop in deze nieuwsbrief).
Als aftrap voor het plan hadden wij een brainstormavond gepland in maart.
Helaas kon deze door de Coranacrisis niet doorgaan. Er zal een nieuwe datum
volgen na de zomer. Voor de zomer zal SportServiceZwolle al wel een enquête
houden om te achterhalen wat onze leden en andere mensen die dichtbij

WRZVDeBoog staan bezighoudt en hoe zij denken een bijdrage te kunnen
leveren aan de toekomst van onze vereniging. De resultaten van de enquête
worden via een volgende nieuwsbrief en tijdens de brainstormavond gedeeld.
Heb je de enquête niet ontvangen, maar wil je deze wel graag invullen? Stuur
dan een email naar l.boetes@sportservicezwolle.nl
Seizoen 2020-2021
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de eerste training van het nieuwe seizoen op
donderdag 3 september a.s. plaatsvindt (afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus). Op dit moment hebben wij nog geen speeldata
vastgesteld voor de competitie en toernooien. De invulling hiervan zal vooral
afhangen van de reacties op bovenstaande oproep voor versterking op de
zaterdagen. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, zal er helaas minder
aangeboden kunnen worden op zaterdag. Begin juli willen wij jullie nader
informeren over de invulling en speeldata in het nieuwe seizoen.
Algemene ledenvergadering
Helaas kon de algemene ledenvergadering dit jaar ook niet doorgaan door de
Coronacrisis. Wij hopen na de zomer een nieuwe datum te kunnen plannen.
Ontwikkelingen nieuwe sporthallen
Zoals de meeste van jullie weten, wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de
nieuwe WRZV-hallen. Hier zal onze vereniging ook gebruik van gaan maken.
Oplevering en ingebruikname van de nieuwe hallen staat momenteel
gepland voor halverwege 2021. De verwachting is dat wij vanaf het seizoen
2021-2022 in de nieuwe WRZV-hallen voetballen. Meer informatie is te vinden op
de website van de gemeente Zwolle: https://www.zwolle.nl/wrzv-hallen
Contributie
Het komende seizoen 2020-2021 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden.
In seizoen 2021-2022 wordt wel een contributieverhoging doorgevoerd. De
nieuwe contributie wordt onder meer gebaseerd op de huurkosten van de nieuwe
WRZV-hallen (hogere huurtarieven).
Tot slot
Wij verwachten jullie met deze brief goed geïnformeerd te hebben over de
onderwerpen die spelen binnen onze vereniging en waar wij als bestuur mee
bezig zijn. Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van
deze brief, dan horen wij dat graag.
Blijf gezond en hopelijk treffen we elkaar na de zomer weer. We houden jullie op
de hoogte!
Hartelijke groet,
WRZV De Boog
Het bestuur
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