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De KNVB legt naar aanleiding van de verscherpte

coronamaatregelen de competities voor een deel stil. De

KNVB maakt hierin onderscheid tussen de A- en B-

categorie. Voor AZC heeft dit als consequentie dat

zowel ons eerste als tweede elftal  geen

competitiewedstrijden meer speelt tot aan de

winterstop. De wedstrijden van alle overige AZC-teams

kunnen dus gewoon doorgaan! Overigens kunnen

teams die niet willen voetallen op coulance van de

KNVB rekenen. 

Op woensdag 1 december jongstleden gaf premier Mark

Rutte aan dat de amateursport niet meer ruimte krijgt

om bijvoorbeeld tot 20:00 uur te trainen. We blijven

dus vastzitten aan het feit dat het na 17:00 uur niet

meer is toegestaan om te trainen. Iets verderop in deze

nieuwsbrief lees je welke oplossing AZC hiervoor heeft

bedacht.   

 

AZC volgt lijn KNVB voor
organiseren wedstrijden

TRAINEN BIJ AZC 
VOOR 17:00 UUR

NIEUWJAARSRECECPTIE
GAAT VOORALSNOG
DOOR

MOOIE OPBRENGST
GROTE CLUBACTIE
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Het bestuur van AZC hecht veel waarde aan tradities die

bijdragen aan onze waarden saamhorigheid en gezelligheid.

Onze nieuwjaarsreceptie op 1 januari is één van deze

tradities. Daarom heeft het bestuur de intentie om de

nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2022 te laten doorgaan. Over

de precieze invulling hiervan volgt snel meer informatie.

Uiteraard houden we dan met de coronaregels rekening die

op dat moment gelden. Denk hierbij aan de

anderhalvemetermaatregel en dat elke kantinebezoeker een

zitplaats moet hebben. We houden nog wel een slag om de

arm, want op 14 december 2021 staat er alweer een nieuwe

persconferentie op het programma. Afhankelijk van de

uitkomst daarvan hakken we de knoop door. Wordt vervolgd

dus, maar noteer 1 januari 2022 in ieder geval alvast in jouw

agenda! 

 

Zet in je agenda:
nieuwjaarsreceptie op 
1 januari 2022
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Nieuwsbrief 
Dit is de eerste editie van de AZC-

nieuwsbrief in een ander jasje. Het is

de bedoeling om deze nieuwsbrief

maandelijks te laten verschijnen. En

als de ontwikkelingen binnen en

rondom onze mooie club hierom vragen

verschijnt de nieuwsbrief vaker.

Heb je op- of aanmerkingen op deze

nieuwsbrief? 

Laat dit dan weten aan één van de

bestuursleden of onze verenigings-

coach, Anno Waterlander.

ALGEMENE LEDENVERGADERING ZO SNEL
MOGELIJK IN 2022

De algemene Ledenvergadering (ALV) stond in

eerste instantie gepland op maandag 7 december

2021. Op streng afraden van de gemeente Zutphen

wordt deze nu uitgesteld. Het bestuur wil de ALV

wel weer zo snel mogelijk organiseren. Het liefst 

al medio januari 2022. De bedoeling is om de

vergadering fysiek te doen, omdat onze ervaring

leert dat een online vergadering een stuk minder

leuk is dan een fysieke. We informeren jullie zodra

er meer duidelijkheid is. 

https://www.azczutphen.nl/bestuur/
https://www.azczutphen.nl/verenigingscoach/


F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T
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TRAINEN BIJ AZC VOOR 17:00 UUR
Door de verscherpte coronaregels is het

momenteel helaas niet mogelijk om na 17:00 uur

te trainen. De commissie voetbal werkt

ondertussen hard aan alternatieven. Zo kunnen

onze jeugdleden tot en met 12 jaar in ieder geval

minstens één keer per week trainen. 

Het trainingsschema vind je op onze website. Voor

de jeugdteams ouder dan 12 jaar zoeken we nog

naar een oplossing. De beschikbare trainers zijn

hierbij ons uitgangspunt. We houden jullie op de

hoogte als we ook voor deze groep jeugdleden

trainingen kunnen aanbieden. 

Dit jaar liep de Grote Clubactie van 18

september tot 1 november. Onze jeugdleden

konden in deze periode zoveel mogelijk loten

verkopen om zo extra inkomsten voor AZC te

verdienen. Uiteindelijk leverde dit een bedrag

op van ruim 1.600 euro. Goed gedaan,

jeugdleden. Dit bedrag is mede tot stand

gekomen dankzij het verkopen van superloten

aan Ron Gerrits, Henk en Karin Lammers. Tim

Lammers (JO10-1), Luca Overgoor (JO9-3) en

Jurre Ligt (JO9-1) waren onze beste verkopers

en ontvangen een voetbalshirt naar keuze. 

Mooie opbrengst
Grote Clubactie


