Zutphense voetbalvereniging AZC

Als we terugkijken naar het afgelopen jaar (maart 2020 t/m maart 2021) kunnen we niet
anders dan concluderen dat het een van de vreemdste jaren is geweest uit het 103 jarige
bestaan van voetbalvereniging AZC.
Terwijl ons eerste elftal, dat bestaat uit niet betaalde en hoofdzakelijk zelf opgeleide spelers,
op weg leek naar een periodetitel in de 3e klasse en onze traditionele en druk bezochte
activiteiten zoals het Unicef BVO toernooi, Six-day en het Torenstad jeugdtoernooi op punt
van beginnen stonden, sloeg de Corona toe en lag alles stil.
Geen activiteiten, wedstrijden en trainingen meer en een gesloten kantine.
Ook de wekelijkse ‘niet voetbal activiteiten’ zoals fietslessen voor vluchtelingen,
huiswerkbegeleiding voor jongeren en All star voetbal voor 55 plussers moesten
noodgedwongen worden geannuleerd.
Gelukkig konden de jeugdtrainingen al vrij snel weer worden hervat en bleek de veerkracht
van vele AZC’ers groot genoeg om ook in deze Coronatijd de schouders eronder te zetten.
Bestuur, verenigingscoach, commissies en vele vrijwilligers vonden het belangrijk om juist nu
klaar te staan voor leden, de bewoners van de wijk, andere verenigingen uit Zutphen en voor
jongeren uit Zutphen. Dit resulteerde in een aantal mooie acties, activiteiten en initiatieven;
Zo hebben we de leden van de vereniging, de sponsoren en de leden van onze seniorenclub
een aantal keer een presentje (waaronder een uniek AZC kwartetspel) gestuurd, hebben we
een kaartenactie opgezet waarbij leden die een kaart ontvangen deze weer door kunnen
sturen naar een ander lid, zijn er leuke interviews met leden op de website geplaatst en
hebben we online diverse quiz-en, bingo’s, de ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie
georganiseerd.
Voor de jeugdleden hebben we, naast de reguliere trainingen, ieder weekend onderlinge
wedstrijden, trainingen door onze eerste elftalspelers of speldagen georganiseerd.
We hebben onze velden opengesteld voor jongeren uit Zutphen die overdag een balletje
willen trappen. Heel veel jongeren uit Zutphen maken hier nog steeds dagelijks dankbaar
gebruik van.
Binnensportverenigingen die gesloten zijn hebben we de mogelijkheid geboden om op onze
velden hun leden trainingen aan te bieden. Zo trainen er doordeweeks of in het weekend
leden van de basketbal, de badminton en de kickboks vereniging op onze accommodatie.
Onze buurtsportcoach organiseert samen met collega’s regelmatig sport en spel activiteiten
voor kinderen en jongeren uit Zutphen op de velden van AZC.
Voor onze G afdeling (jeugd en volwassenen) hebben we ook een leuke spelmiddag
georganiseerd en met een groot aantal G spelers hebben we gecollecteerd voor Handicap
NL.
Voor bewoners, basisschoolleerlingen, bewoners van zorginstellingen, middelbare scholieren
en asielzoekers uit de wijk waarin AZC gelegen is, zijn we samen met andere verenigingen
op het sportpark bezig met de aanleg van een beweegtuin, een jeu de boules baan en een
multifunctioneel court waarop men kan voetballen, basketballen, volleyballen, hockeyen etc.
Ook hebben we een grote tent aangeschaft zodat we straks zoveel mogelijk leden op een
veilige manier kunnen voorzien van een hapje en een drankje. Als we weer open kunnen

willen we onze leden en gasten niet alleen in onze ruime kantine maar ook in deze tent
kunnen ontvangen.
We houden nauw contact met onze sponsoren en proberen ze te helpen om de Coronatijd
door te komen. Via de website roepen we leden op om hun aankopen zoveel mogelijk bij
onze sponsoren te doen. Regelmatig organiseren we acties waarbij we onze sponsoren
onder de aandacht brengen van leden en inwoners van Zutphen.
Binnenkort organiseren we ook weer de Run4Unicef. Voor alle jeugdleden en basisschool
leerlingen uit Zutphen zetten we een leuk parcours uit waar de kinderen zoveel mogelijk
rondjes proberen te lopen. Ze laten zich hiervoor sponsoren door ouders, familie, buren of
kennissen en de opbrengst komt geheel ten goede aan Unicef.
De Run4Unicef is een onderdeel van de samenwerking die we al 11 jaar hebben met Unicef.
De samenwerking bestaat verder o.a. uit het feit dat al onze teams voetballen in onze blauw
witte shirts met het logo van Unicef op de borst.
AZC probeert hiermee het goede werk wat Unicef verricht onder onze leden maar ook aan
supporters, tegenstanders en andere gasten onder de aandacht te brengen.
De zomermaanden blijven we open en organiseren we ook weer activiteiten voor de jeugd
en hopelijk ook voor de volwassenen.
We hopen dat de zon daarbij uitbundig gaat schijnen zodat we ook voordeel behalen uit de
176 zonnepanelen die we in 2017 geplaatst hebben op het dak van onze tribune en kantine.
Ook op gebied van duurzaamheid is AZC al ver gevorderd. Naast de zonnepanelen hebben
we (bijna) overal led verlichting en vloerverwarming en doen we aan afvalscheiding.
AZC is een creatieve, gezellige en maatschappelijk betrokken vereniging die altijd (ook
buiten Coronatijd) probeert om zoveel mogelijk mensen aan zich te binden en met elkaar te
verbinden.
Ons motto is dat we een vereniging willen zijn waar mensen kunnen sporten, bewegen,
spelen, werken, leren, elkaar kunnen ontmoeten en zich met elkaar kunnen verbinden.
Zodra alles weer mogelijk is gaan we door met alle andere activiteiten die in dit stuk nog niet
eens genoemd zijn maar AZC wel uniek maken.
Op sportief vlak zullen alle AZC trainers en leiders zich dan weer in gaan zetten voor de
juiste balans tussen plezier en prestatie.
Daarnaast kijkt het bestuur er naar uit om het in 2020 vastgestelde beleidsplan, waarin
belangrijke zaken zoals o.a. meiden en dames voetbal, maatschappelijke betrokkenheid, Gvoetbal, ledenwerving en binding met de jeugd zijn opgenomen, tot uitvoer te brengen.
Zvv AZC is veel meer dan een gewone club en hopelijk straks ook club van het jaar!

