NIEUWSBRIEF JUNI 2020 - WRZV DE BOOG
Beste leden,
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief volgend op de nieuwsbrief van mei 2020.
Wij hopen nog steeds van harte dat het goed met jullie gaat!
Graag informeren wij jullie in deze brief over een aantal onderwerpen en blikken
wij terug op de vorige nieuwsbrief.
Geen versterking gevonden
In de vorige nieuwsbrief deden wij een oproep voor versterking met het
organiseren en coördineren van de competitie en toernooien op de zaterdag.
Helaas hebben wij hier geen reactie op gehad.
Data nieuwe seizoen
Aangezien er geen versterking is gevonden voor het aankomende seizoen,
betekent dit dat het aankomend seizoen niet gaat lukken om op zaterdag het
programma te draaien zoals jullie dat van ons gewend zijn. Hierdoor hebben wij
keuzes moeten maken en ervoor gekozen het aantal competitiedagen sterk te
verlagen.
Concreet zijn wij tot de volgende speeldagen gekomen:
05-09-2020
Start/Tiemgroeptoernooi
03-10-2020
Competitie
07-11-2020
Winnerstoernooi
21-11-2020
Competitie
12-12-2020
Jopie van Kilsdonk toernooi
16-01-2021
Competitie
30-01-2021
Winnerstoernooi
06-02-2021
Jan van Eeden toernooi
06-03-2021
Competitie
27-03-2021
Winnerstoernooi
17-04-2021
Competitie
08-05-2021
Afsluiting
Vanwege de corona-crisis zijn alle genoemde data onder voorbehoud. Dit
betekent dat wij de RIVM-richtlijnen hanteren en pas toernooien en
competitiedagen zullen houden wanneer dit is toegestaan.
Invulling competitiedagen
De tijden van de competitiedagen zullen die seizoen eerlijk worden verdeeld over
het aantal teams. Dit houdt in dat wij ernaar streven om alle teams (grofweg)
evenveel speelminuten te geven per competitiedag. Hierbij wordt niet gekeken
naar het aantal wedstrijden, maar enkel naar het aantal speelminuten.
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 heeft SportServiceZwolle al wel een enquête
gehouden 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
hebben wij inmiddels binnen en zullen tijdens de brainstormavond worden
gedeeld. Allen hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
Eerste training
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).
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
E-mail: gvoetbalzwolle@wrzvdeboog.com Website: www.wrzvdeboog.com

