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Culinaire Paas-geste voor de leden en de vrijwilligers. 
  

Als blijk van waardering voor de steun voor de club in deze 

bijzondere tijden, hebben alle gezinnen van onze leden en 

vrijwilligers een "geste" ontvangen.  

Een KemperKip pakket als "Paas-geste" met dankbrief van 

de club; persoonlijk rondgebracht aan de 675 gezinnen 

(zijnde ca. 1.000 leden en vrijwilligers) van onze club.  

 

Een gebaar mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van onze club 

KemperKip, dat op mooie reacties mocht rekenen.                                                         

Link naar artikel op website.  

 

 

ZZC’20 dankt alle sponsoren 
  

Onlangs is in de uitgave Contact Bronckhorst een speciale uiting (spread 

advertentiepagina) geplaatst van onze club, als dank voor de onvoorwaardelijke 

steun van onze sponsoren in deze moeilijke tijden voor onze nieuwe fusieclub.  

 

 
 

Onze sponsoren verdienen absoluut bijzondere aandacht. Onze oproep; "Steun 

onze sponsoren - Koop Lokaal". Die uiting staat uiteraard ook op de website, klik  

hier voor het artikel.              

 

Voetbal perspectief 
 

De omstandigheden betreffende Corona/Covid19 en in dat verband de 

mogelijkheden om weer wedstrijden te kunnen/mogen voetballen tegen teams 

van clubs in de buurt/regio” zijn nog altijd niet gunstig.  

Vooralsnog blijft het voetballen beperkt tot trainingen en onderlinge wedstrijden 

bij de eigen club. Mogelijk komen er alsnog ruimere mogelijkheden de komende 

weken, echter dat is zeker nog afwachten.  

Ook of er dan voor de jeugd- en seniorenteams nog mogelijkheden komen 

betreffende de voorgenomen KNVB Regiocup in mei/juni. Anderszins wordt 

bekeken of er in mei/juni alsnog mogelijkheden zijn om wedstrijden te 

organiseren met clubs binnen de gemeente Bronckhorst.  

Echter in alle gevallen geldt dat de regels het toestaan wedstrijden te mogen 

voetballen en daarbij ook het reizen tussen de clubs toegestaan is.      
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https://www.zzc20.nl/zzc20-trots-op-de-leden-en-vrijwilligers
https://www.zzc20.nl/zzc20-dankt-alle-sponsoren
https://www.contactzuid.nl/reader/29924?fbclid=IwAR1HMS4QRDxjsPUap5OS39yKLBUfu-LFpu8OS52QoPiTwmzHJSOrTHR3-y8#p=11


  

ZZC’20 “Adviescommissie Technische Zaken” van start 
  

De commissie Voetbalzaken en Henry Golstein hebben samen het initiatief 

genomen om een “Adviescommissie Technische Zaken” op te richten. Een 

belangrijk doel van de club vormt immers om met de selectie-/prestatie-teams 

(jeugd/senioren) op een hoger niveau te acteren.       

 

De commissie bestaat uit Henry Golstein (initiator/coördinator), Andre Kuiperij, 

Wim Wassink, Bert Kempers en Marco de Vries; een groep van deskundige 

trainers uit eigen geledingen die in 1e instantie starten met de junioren 

jongensteams.  

Zij zullen op met name de zaterdag (en evt. doordeweeks) bij 

wedstrijden/trainingen de spelers en wedstrijden observeren en analyseren en op 

basis daarvan objectieve/onafhankelijke adviezen uitbrengen aan de jeugdstaf/-

organisatie.  

 

Een mooie 1e stap naar “professionalisering” van het technisch (jeugd)beleid. Met 

als basis de jeugd op een hoger plan/niveau en zodoende op middellange termijn 

ook de senioren prestatieteams op een hoger plan.  

Het seizoen ‘21/’22 is het de bedoeling dan volgende stappen te zetten in deze 

ontwikkelingen betreffende de gehele jeugdafdeling (jongens/meiden) en de 

koppeling naar de prestatie-seniorenteams (heren/dames). 

 

 

Commissie Voetbalzaken 
  

De commissie Voetbalzaken is deze/komende periode doende met de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2021/2022 en dan met name de 

samenstelling van staf en teams.  

Ook wordt er gewerkt aan een (technisch)beleidsplan voor de club ten behoeve 

van de middellange termijn. Hopelijk “terug naar normaal” en kan de start van de 

trainingen en oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen t.z.t. in augustus weer op 

de gebruikelijke  manier plaatsvinden, dat ter voorbereiding op de start van de 

voetbalcompetities in september.  

En dan vooral ook met gebruik van de kleedkamers en kantines/terrassen op 

onze accommodaties. 

 

 

Géén stratenvoetbal, schoolvoetbal & Bronckhorst O17 toernooi 
  

Normaal gesproken organiseert ZZC’20 aan het einde van het voetbalseizoen 

diverse toernooien. 

Helaas hebben wij moeten besluiten om bovenstaande toernooien, die dit jaar in 

juni ingepland waren, géén doorgang te laten vinden. 

 

 

Sportinstuif voor basisschoolkinderen 
  

Op vrijdag 7 mei (in de meivakantie) organiseert de gemeente Bronckhorst een 

sportinstuif voor de basisschooljeugd, onder andere op de Pluimerskamp.  

Behalve natuurlijk voetbal, is er die ochtend/middag ook ruimte om kennis te 

maken met een aantal andere sporten die hier in de regio worden beoefend. 

Voor meer informatie en om je aan te melden, klik dan op de volgende link: 

https://www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit 

 

Op een later moment zal er ook nog een voetbalinstuif worden georganiseerd 

door onze club, meer informatie hierover volgt nog. 
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Collectieve vrijwilligersverzekering 
  

Het bestuur heeft onlangs onderzoek gedaan of de lopende verzekeringen bij 

ZZC’20 voldoende dekking bieden tegen schades en ongevallen.  

Enkele verzekeringen dienen te worden aangepast en op korte termijn zal dit 

worden gerealiseerd.  

In dit verband wil het bestuur er de aandacht op vestigen dat voor alle mensen die 

vrijwilligerswerk verrichten voor organisaties in de gemeente Bronckhorst een 

vrijwilligersverzekering is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 

 

Deze vrijwilligersverzekering zorgt ervoor dat mensen die vrijwilligerswerk doen in 

onze gemeente, niet blijven zitten met schade die zijn dan misschien oplopen. 

Als vrijwilliger hoeft u zelf niets te doen om de verzekering af te sluiten. Ook 

vrijwilligerswerk dat af en toe wordt verricht, is automatisch verzekerd. 

 

Wat is er verzekerd? 

• Aansprakelijkheid van de vrijwilliger 

• Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers 

• Ongevallen 

• Persoonlijke eigendommen 

• Rechtsbijstand 

 

Meer uitgebreide informatie over deze collectieve vrijwilligersverzekering kun je 

vinden op de website van ZZC’20 in de rubriek “Vereniging” onder het hoofdstuk 

“Verzekeringen” https://www.zzc20.nl/verzekering 
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