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In de kleedkamers, de gang en de toiletten is het – voor

iedereen die ouder is dan 13 jaar – verplicht om een

mondkapje te dragen. We volgen hierbij de richtlijnen

van het RIVM.

De kleedkamers mogen weer gebruikt worden door

iedereen. AZC’ers vanaf 18 jaar moeten in het bezit zijn

van een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB) om hiervan

gebruik te mogen maken. Je moet je voorlopig dus thuis

omkleden en douchen als je geen CTB hebt. Ook hier

volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Publiek is welkom. Houd je wel aan de 1,5 meter afstand

langs de lijn. We brengen op korte termijn weer

markering aan. Iedereen ouder dan 18 moet een CTB

hebben.

De kantine is voorlopig alleen op wedstrijddagen open.

Het dragen van een mondkapje is verplicht, ook voor

kantine medewerkers. Je moet in het bezit zijn van een

CTB. 

Door de aangekondigde versoepelingen morgen we weer

voetballen. Wel gelden er nog een aantal regels:

We mogen weer
(competitie)voetbal
spelen! DE COMPETITIES GAAN

WEER BEGINNEN

TOM POLMAN EN AZC
VERLENGEN
SAMENWERKING

I N  D E Z E  N I E U W S B R I E F



Trainer Tom Polman staat ook in het seizoen 2022-2023

aan het roer bij AZC. De oefenmeester uit Lichtenvoorde

maakt zich dan op voor zijn vijfde jaargang bij onze club.

‘Vanuit beide kanten hadden we zo het naar ons zin dat we

graag met elkaar verder willen’, licht Tom zijn keuze toe. ‘Ik

heb de beschikking over een goede groep waar ontzettend

veel rek in zit en geloof in de kwaliteiten van deze groep.

We hebben de afgelopen jaar goed voetbal laten zien en ik

ben ervan overtuigd dat we ook op een hoger niveau kunnen

meekomen. Dat is voor mij een belangrijke motivatie en ik

wil daar graag een onderdeel van zijn.’

Lees het volledige artikel op onze website. 

TOM POLMAN EN AZC
VERLENGEN
SAMENWERKING

2 8  J A N U A R I  2 0 2 2

Nieuwsbrief 
Dit is de tweede 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.

DATUM  ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZO SNEL MOGELIJK BEKEND

We hebben nog geen nieuw datum voor de

algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen

vaststellen. 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. Aankomende week vergadert het

bestuur met de commissievoorzitters en komt het

vaststellen van een datum voor de ALV aan bod.

We informeren jullie zodra er meer duidelijkheid

is. 

https://www.azczutphen.nl/nieuws/tom-polman-en-azc-verlengen-samenwerking/
https://www.azczutphen.nl/bestuur/
https://www.azczutphen.nl/verenigingscoach/

