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Kerstboodschap van onze voorzitter. 
  

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. Traditioneel een moment om terug 

te kijken naar wat er afgelopen jaar is gebeurd. Bekijk hier de kerstboodschap van 

onze voorzitter! 

 

 

 

Géén nieuwjaarsloop bij ZZC’20 
  

 

Traditiegetrouw begint het nieuwe kalenderjaar op de eerste zaterdag in het 

nieuwe jaar met de nieuwjaarsloop. Jong & oud kunnen zich meten op een 

gevarieerde route door het Zelhemse buitengebied, afstand variërend tussen de 

3- en 10 kilometer.  

Gevolgd door een gezellig samenzijn in de kantine, onder het genot van een kopje 

snert en een drankje. 

 

 
 

Helaas zorgt het Corono-virus ervoor dat de nieuwjaarsloop dit jaar géén 

doorgang kan vinden. Ook voor de jeugdleden hebben wij moeten besloten om 

de loop af te gelasten. 

 

 
 

We hopen dat iedereen gezond blijft! Hopelijk zijn we dan volgend jaar wel in 

staat om het nieuwe kalenderjaar op een sportieve manier te openen bij de 

Heilbron ZZC’20 nieuwjaarsloop! 
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Resultaten diverse acties. 
  

 

Door de Corona-uitbraak is het voor iedereen een zware tijd. Ook voor onze club, 

want we kunnen ons geliefde spelletje maar zéér beperkt uitoefenen! Ook op 

financieel gebied zorgt deze crisis voor de nodige hoofdbrekens, want mede 

doordat de kantine al enkele maanden niet open kan lopen we veel inkomsten 

mis.  

Om de club financieel te ondersteunen, zijn er de laatste maanden vele acties 

georganiseerd. We zijn trots op het werk van velen die zich met de volgende 

acties hebben ingespannen voor ZZC’20!  

 

 

Rabo ClubSupport  

Leden van de Rabobank konden een stem 

uitbrengen op drie goede doelen die in hun 

ogen een financieel steuntje in de rug 

konden gebruiken. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we €1.632,10 mogen 

bijschrijven. Leden van de Rabobank die op ZZC’20 hun stem hebben uitgebracht, 

hartelijk dank voor het stemmen! 

 

 

Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is een loterij, waarbij 

80% van de opbrengst van de verkochte 

loten ten goede komt aan de gesteunde 

club, in ons geval ZZC’20. Voorgaande 

jaren gingen jeugdleden met boekjes de 

huizen af, dit jaar kon het via een app.  

 

Uiteindelijk heeft dit een opbrengst geleid voor ZZC’20 van €4.406,00! Iedereen 

die een lot heeft gekocht, en natuurlijk ook de organisatie van de actie bij ons, 

bedankt voor deze bijdrage! 

 

 

Kerstactie 

En natuurlijk is er nog de kerstactie. Ale vele jaren 

bij zowel vv Zelhem als zsv Zelos was dit een 

paradepaardje bij de beide verenigingen, maar nu 

zijn de acties dus samengevoegd tot de kerstactie 

van ZZC’20. Een breed assortiment; van diverse 

kerstbomen, kerstbakjes, kerststerren tot ijstaarten. 

Een definitieve opbrengst hebben we nu nog niet, maar wij willen een ieder die 

iets bij de kerstactie heeft gekocht, bedanken! Niet in de laatste plaats natuurlijk 

de vele vrijwilligers, die deze actie wederom tot een succes hebben gemaakt! 

 

 

Jumbo sponsorzegels 

De afgelopen maand hebben we van veel ouders 

en leden kaarten met sponsorzegels van Jumbo 

Hollak mogen ontvangen. Fijn dat iedereen 

meehelpt! Natuurlijk loopt deze actie door. Blijven 

jullie voor ons sparen? Vanwege corona zijn er 

misschien minder contacten, zeker bij de senioren. 

De brievenbus aan de Pluimerskamp is altijd bereikbaar, volle spaarkaarten zijn 

en blijven van harte welkom. 
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Voetbal perspectief in 2021 
 

 
Voetbal-Perspectief 

De coronamaatregelen afgekondigd door de regering op maandagavond 14 

december hebben  gevolgen voor de plannen rondom de herstart van de 

competities in het amateurvoetbal. De KNVB en de overheid zijn continu in 

overleg over het perspectief betreffende trainingen en herstart van competities in 

het jeugd- het seniorenvoetbal. De jeugd mag gelukkig volop trainen. Senioren 

met de nodige restricties.  

 

Betreffende herstart van seniorencompetities hanteert de KNVB 2 mogelijke 

scenario’s: 

scenario 1:  

de huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele 

competitie wordt gespeeld, of 

scenario 2: 

het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft.      

  

        
                          

Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de 

tijd die teams nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’.  

De definitieve keuze voor een van deze scenario’s en de concrete uitwerking 

ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt 

kunnen worden.  

Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities. Volg de 

ontwikkelingen op https://www.knvb.nl/tag/coronavirus. 

 

Besluiten dus te verwachten medio januari en hopelijk zijn de ontwikkelingen 

dusdanig dat er concreet perspectief is op spoedige start dan van volwaardige 

trainingen voor de senioren en de herstart van de jeugd- en senioren-competities 

in het voorjaar van 2021.  

ZZC’20 is er in alle opzichten klaar voor qua organisatie, accommodatie en in 

compleet nieuwe outfit! 
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Uitgifte nieuwe kleding 
  

 

Dat het volledig in het nieuw steken van bijna 50 teams zeker geen eenvoudige 

klus is blijkt wel weer. Nadat de sponsorcommissie uitstekend voorwerk heeft 

gedaan, was het de beurt aan de leden van de kledingcommissie om de 

voorbereidingen te treffen voor de uitgifte van de nieuwe tenues, 

trainingspakken, jacks en tassen.  

 

 
 

Weken lang zijn Dionne, Manon, Isa en Jill vele avonden in de tijdelijke 

opslagruimte bij de garage van de familie Reindsen te vinden geweest om alles uit 

te zoeken en per team de sets compleet te maken voor uitgifte.  

Heel veel dank aan deze meiden die met hun geweldige inzet de instelling ‘alles 

voor de club’ volledig waar maken!!! 

  

ZZC’20 wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021! 
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