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Corona reminder 
  

Ondanks de nodige beperkingen vanwege corona willen we als club het voetbal 

zo goed mogelijk blijven faciliteren voor de voetballers van club; we zijn tenslotte 

een voetbalclub. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de overheid 

en KNVB. 

 

Wanneer mag je wel en niet trainen en wat zijn de 

afspraken? 

We proberen samen corona het hoofd te bieden, ook bij 

ZZC’20. Het is belangrijk dat we ons aan de afspraken 

houden! We hebben deze nog eens op een rij gezet, kijk 

voor alle informatie: https://www.zzc20.nl/coronaregels-

op-de-zzc20-accomodaties. 

 

 

 

Kerstaktie 
  

 

Help ZZC’20 de corona-winter door en plaats ook een 

bestelling! 

 

Ook dit jaar organiseert ZZC’20 de welbekende kerstactie! 

Het assortiment is erg divers: van (Nordmann) kerstbomen, 

kerstbakjes, kerststerren, kerststukjes tot ijstaarten aan toe. 

Juist in deze lastige tijden kunnen we onze mooie club extra 

ondersteunen middels deze actie!  

 

Rond 16 november zal via social media en onze website de 

webshop voor bovengenoemd assortiment aangekondigd worden en daar kan 

dus alle besteld worden. In de Kerstactie bijlage vindt U nog meer mogelijkheden 

tot bestellen maar bij voorkeur straks naar de webshop gaan. 

 

 

 

 

AeroFitt 
  

 

Nu fikse kortingen voor leden van ZZC’20! 

 

AeroFitt doet alle leden van ZZC’20 een goed aanbod: ze 

hebben gekeken naar een oplossing om jullie te helpen straks 

weer sterk en Fitt het voetbalveld op kunnen gaan. Kijk in de 

AeroFitt bijlage voor hun aanbod!.  

Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van de 

overheid en AeroFitt zelf. 
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Webshop Claus 
  

 

Nu gevuld met de nieuwe ZZC’20 artikelen voor eigen 

gebruik.  

Voor de jeugd vanaf onder 13 en voor de senioren is 

gekozen voor een wedstrijdshirt met korte mouw.  

 

Om ervoor te zorgen dat er geen afbreuk ontstaat aan de 

presentatie van het prachtige tenue is het nadrukkelijk 

gewenst dat spelers die een thermoshirt willen dragen er 

een hebben in dezelfde kleur. Zie ook de Claus bijage. 

 

Nu te bestellen via https://zzc20.clubwereld.nl , daarin zijn nog meer  

producten verkrijgbaar in de ZZC’20 lijn. Neem een kijkje!  

 

 

Jumbo Hollak sponsorzegels: Helpen jullie sparen? 
 

 
Al jarenlang kunnen klanten van Jumbo 

Hollak sponsorzegels ontvangen voor elke 

10 euro aan boodschappen.  

Een volle spaarkaart levert 1 euro op. De 

afgelopen periode hebben we weinig 

sponsorzegels mogen ontvangen, dus tijd 

voor een reminder! 

 

Bij ZZC’20 is de opbrengst van de 

sponsorzegels altijd zeer welkom, maar 

zeker in coronatijd. Help ons sparen!  

 

Zo’n grote vereniging als ZZC’20 moet toch een flink bedrag bij elkaar kunnen 

sparen. Vraag dus altijd om de sponsorzegels als u bij de Jumbo boodschappen 

doet en lever deze in. Dat kan in de winkel, maar de ervaring leert dat deze 

postvakjes snel vol zitten.  Daarom kunnen de zegels bij ZZC’20 in de brievenbus 

worden gedaan, locatie Pluimerskamp, vlak bij de toegangspoort en locatie de 

Pol, in de kantine (dus pas als die weer open mag). 

 

Trainingsschema 
  

 

Alle teams van ZZC’20 trainen volgens een vast trainingsschema. Dit schema is op 

de website te vinden onder Wedstrijden en dan Trainingsschema. Alleen na 

akkoord van de coördinator en het wedstrijdsecretariaat mag van het 

trainingsschema worden afgeweken. De trainingen op zaterdag vervallen als het 

team een wedstrijd heeft op die dag.  

 

Let op: 

Tijdens corona zal het trainingsschema voor (een deel van de) teams aangepast 

zijn.  Vraag indien nodig informatie bij de leider/trainer van het betreffende team, 

de coördinator of het wedstrijdsecretariaat (beheer@zzc20.nl). 
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