
 

Super trots op onze leden en vrijwilligers!!! 
  

 

Een jaar geleden brak de corona pandemie uit toen we als vv Zelhem en zsv Zelos 

nog volop in de voorbereidingen van de fusie zaten. De start van ZZC’20 was dan 

ook een ‘bijzondere’.  

We kunnen met z’n allen trots zijn op de realisatie van de fusieclub maar wat 

hadden we ons dat eerste seizoen anders voorgesteld.  

 

Afscheidsparties, knallende startfestiviteiten en natuurlijke mooie competities 

voor al onze 50 teams. Helaas, slechts een beperkt aantal voetbalactiviteiten zijn 

mogelijk geweest.  

 

Reden te meer om trots te zijn op jullie als leden en vrijwilligers die de club in 

deze moeilijke tijden onvoorwaardelijk blijven steunen. Je contributie betalen, 

geheel of gedeeltelijk afzien van vergoedingen om de kosten te reduceren, onder 

lastige omstandigheden toch trainingen en activiteiten organiseren.  

 

Grote waardering hiervoor! Ook dank aan de vele sponsoren die hun financiële 

bijdragen voldoen ondanks dat hun eigen inkomsten vaak dramatisch zijn terug 

gelopen. Dit maakt het voor ons mogelijk om, samen met het benutten van alle 

mogelijke financiële ondersteuning van de KNVB en overheid, de club op koers te 

houden.  

 

Als bestuur willen we onze waardering graag uiten met een ‘culinaire geste’ voor 

de komende Paasdagen. In samenwerking met onze hoofdsponsor KemperKip 

willen we alle gezinnen van leden en vrijwilligers een KemperKip pakket 

aanbieden.  

 

Speciale dank voor KemperKip die dit mogelijk heeft gemaakt. KemperKip op het 

Paasmenu!! 

 

Gelukkig biedt het ingezette vaccinatie programma perspectief voor betere tijden. 

De voorbereidingen van de KNVB Regiocup zijn in volle gang en we hopen in 

mei/juni met alle teams wedstrijden te kunnen voetballen tegen clubs uit de 

regio. Ook gloort er hoop om eventueel nog een beperkt aantal andere 

activiteiten te kunnen organiseren. En uiteraard hopen we elkaar weer te 

ontmoeten op een van onze mooie complexen want er valt natuurlijk nogal wat 

bij te praten in de 3e helft! 

 

Wij wensen jullie een prettig Paasweekeinde en geniet lekker van het 

overheerlijke KemperKip pakket! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Wouter Luimes - Gerbert Tiecken - Yvonne Regelink - Niek Groot Nibbelink - 

Werner Roelofs - Otto Duursma - Geert Somer  
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