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Corona 
  

Vanaf woensdag 14-10-2020 22.00 uur geldend voor de komende (vooralsnog 4) 

weken geldt dat alle trainingen en wedstrijden voor alle senioren vervallen.  

 

De jeugdteams (t/m O17) mogen blijven trainen met ook de optie van trainen op 

zaterdag, in overleg met trainers en leiders. Onderlinge wedstrijden zijn 

toegestaan in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Kantines, kleedkamers en 

douches blijven gesloten. 

 

Nader info volgt nog zodra meer info van de KNVB en NOC-NSF bekend is (o.a. 

over O19-teams).  
 
 

Verzorging 
  

De verzorgers komen alleen bij ZZC’20 als daartoe aanleiding is en ze een 

berichtje krijgen van de spelers/ouders/trainers/leiders.  

Dit is omdat de verzorgers allemaal een zorg gerelateerd beroep hebben. 

 
 

Eerste Algemene ledenvergadering ZZC’20 
  

Op 25 september jl. heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van ZZC’20 

plaats gevonden. Er waren, ondanks de corona perikelen, rond de 60 leden 

aanwezig in de businessruimte van stadion De Vijverberg.  

 

De locatie was voor de gelegenheid volledig “coronaproof” ingericht. Wij 

bedanken De Graafschap voor de gastvrijheid en de perfecte organisatie tijdens 

deze avond.  

 

De notulen van de ALV kunnen worden opgevraagd door een mail te sturen naar 

secretariaat@zzc20.nl . Een samengevatte versie van de presentatie staat 

binnenkort op onze website.  
 
 

Organisatie 
  

Zoals toegelicht tijdens de ALV heeft het nieuw gekozen bestuur in haar 

eerstvolgende vergadering besloten hoe de verschillende portefeuilles verdeeld 

worden.  

 

De discussies hieromtrent hebben helaas geleid tot het besluit van Vincent Mooij 

om een stap terug te doen en niet in dit bestuur zitting te nemen.  Wij 

respecteren uiteraard zijn besluit maar vinden het bijzonder jammer om hiermee 

een goed bestuurslid te verliezen. 

 

De portefeuilles zijn nu verdeeld zoals aangegeven in onderstaand schema 

waarin tevens de verschillende commissies en leden daarvan zijn weergegeven. 

Hier kunnen echter in de komende tijd nog wat kleine wijzigingen plaatsvinden.  
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Nieuwe tenues 
  

Goed nieuws over de nieuwe tenues! Het overgrote deel van de nieuwe kleding is 

inmiddels ontvangen. De leden van de kledingcommissie zijn momenteel druk 

bezig om alles uit te zoeken en de voorbereidingen te treffen om uitgifte goed te 

laten verlopen.  

Enkele teams hebben afgelopen weekend al in het nieuwe tenue kunnen spelen. 

Een prachtig plaatje dat de toekomst van de club op een uitermate professionele 

wijze illustreert 

 

 
 

Als vereniging zijn we bijzonder content met alle tenue-sponsoren. Komende tijd 

kunnen we de nieuwe tenues aan de teams aanbieden. Vanwege corona bekijken 

we op een later moment wanneer en op welke wijze er aandacht besteed kan 

worden aan de betreffende sponsoren.  

Op de website komt in ieder geval bij ieder team een logo/blauwdruk van de 

verschillende sponsoren. 

 

Mondkapjes ZZC’20 
  

Hebben jullie allemaal al een mondkapje van ZZC’20? De eerste voorraad is al 

uitverkocht. Wil je mondkapjes reserveren? Dat kan per 5 voor 5 euro. Stuur een 

mailtje naar beheer@zzc20.nl en geef aan hoeveel mondkapjes je wilt bestellen. 

Als ze binnen zijn wordt contact met je opgenomen om ze op afspraak af te halen. 

 



 

Vrijwilligersvergoeding 
  

Het bestuur heeft besloten aan vrijwilligers die aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

a. De functie van trainer, leider, grensrechter of coördinator uitvoeren; 

b. Dit gedurende het hele voetbalseizoen 2020/2021 doen; 

c. Actief voetballend lid zijn (als vaste speler in een team); 

d. Geen andere vergoeding van ZZC’20 ontvangen; 

een vergoeding van 100 euro toe te kennen.  

 

Deze vrijwilligersvergoeding kan via een declaratieformulier dat op de website 

geplaatst wordt aangevraagd worden. Uitbetaling vindt plaats in 2 termijnen van 

50 euro (in december en in mei) of in 1 termijn van 100 euro (in mei). 

 

Help ZZC’20 met Rabobank clubsupport! 
  

Tot en met 25 oktober kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op 

ZZC’20. Let op: Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.  

 

Wel klant bij de Rabobank, maar nog geen lid? Via www.rabobank.nl/lokale-

bank/graafschap/uw-lidmaatschap/ kun je eenvoudig lid worden van Rabobank 

Graafschap en je stem uitbrengen!  

 

Kunnen wij op jouw stem rekenen? Voor meer informatie klik op: 

https://www.zzc20.nl/stem-vanaf-nu-op-zzc20-voor-de-rabo-clubsupport . 

 

We sparen voor het verbeteren en vernieuwen van de trainingsmaterialen. 

 

Grote clubactie 
  

Natuurlijk doet ZZC’20 ook mee aan de grote clubactie. We willen natuurlijk zoveel 

mogelijk loten verkopen voor onze vereniging.  

 

Nog geen loten gekocht? Het kan nog steeds! Scan met je mobiele telefoon 

onderstaande QR code en je kunt een lot via ZZC’20 kopen.  

 

Doe mee, steun onze club en win!  

https://www.clubactie.nl 
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