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De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar

plaats op vrijdag 25 maart 2022 om 20:00 uur (inloop

vanaf 19:30 uur). Omcirkel deze datum alvast in jouw

agenda!

De laatste fysieke ALV dateert alweer uit 2019. Op 26

maart 2021 hielden we een digitale ALV. Hierbij

merkten we dat een ALV meer is dan alleen maar

verantwoording afleggen aan onze leden. Het is ook

een avond waarbij we gezellig samenkomen om over

het wel een wee van onze mooie club te praten. Daar

kwam bij dat de digitale opkomst tegenviel. Daarom

besloot het bestuur om de ALV uit te stellen tot we

weer fysiek bij elkaar kunnen komen. 

Tijdens de ALV geeft het bestuur een beeld hoe AZC

ervoor staat en legt het verantwoording af aan haar

leden. Na afloop is er een informeel samenzijn. 

Algemene
Ledenvergadering op
vrijdag 25 maart VOORLOPIG GEEN

KORTING OP
VOETBALSCHOENEN BIJ
HOUX SPORT

ANNEKE LABOSO 
 WEDSTRIJDSECRETARIS
 

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

CAMERABEVEILIGING OP
ONZE ACCOMMODATIE
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Houx Sport kampt met een zeer geringe aanvoer van

voetbalschoenen uit Azië. Daardoor heeft Houx Sport

momenteel slechts een beperkte voorraad.

In overleg met alle Zutphense voetbalverenigingen is de

ledenkorting van 10 procent op aanschaf van

voetbalschoenen tijdelijk stopgezet, totdat de leveringen

weer op peil zijn. Deze maatregel is dus van tijdelijke aard.

De 10 procent ledenkorting blijft wel gewoon gelden voor

andere aankopen bij Houx Sport, zoals kleding en

accessoires. 
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Nieuwsbrief 
Dit is de derde 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 Maarten

Brouwer. 

ANNEKE LABOSO  WEDSTRIJDSECRETARIS 
Sinds begin 2022 is Anneke Laboso onze nieuwe

wedstrijdsecretaris. Zij volgt daarmee Martin

Bijnsdorp op. Tijdens de slotavond zullen we

aandacht besteden aan het werk wat Martin voor

ons heeft verricht. 

Anneke krijgt overigens hulp  van Ineke

Zondervan bij het vervullen van deze taak. Wil je

een wedstrijd verplaatsen, een (oefen)wedstrijd

inplannen of wijzigingen doorgeven? Meld het dan  

bij Anneke. 
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We constateren helaas steeds vaker dat er eigendommen

worden ontvreemd uit de kleedkamers. Ook komt het nog

weleens voor dat er ongenode gasten op het complex komen

die vernielingen aanrichten, rotzooi maken of fietsen stelen.

Om dit soort zaken beter te voorkomen besloot het

stichtingsbestuur om camera’s te plaatsen, zodat we iets

meer zicht hebben op ons complex.

Er zijn camera’s bij de hoofdingang, de ingang van de

kantine, de ingang van de keuken, op het G-court en in de

gangen van de kleedkamers.

Het cameratoezicht is er om de eigendommen van de club,

van de leden en van de bezoekers te beschermen. De beelden

zullen alleen gebruikt worden als we daadwerkelijk iets

constateren waarbij we altijd rekening houden met de

privacyrechten.

Bewakingscamera's op
onze accommodatie 

Hulp voor
opbouwen tent

Tijdens de coronamaatregelen hadden

we een tent opgezet om zo onze

capciteit voor de kantine te vergroten.

Helaas was de tent niet goed tegen de

storm bestand. Wie zou kunnen

meedenken bij het vakkundig opzetten

van de tent, zodat deze niet bij het

eerste zuchtje wind weer in elkaar

zakt? Meld je dan bij Gerton Damen. 
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PIET VAN DUIJNHOVEN CONSUL AZC
Sinds 1 januari is Piet van Duijnhoven onze nieuwe

consul. Daarmee is Piet het aanspreekpunt tussen AZC

en de Gemeente in relatie tot de bespeelbaarheid van de

velden. Piet volgt Hans Berkenbos op, die deze functie 

de afgelopen jaren op lofwaardige wijze invulde. We

zullen tijdens de slotavond stilstaan bij het afscheid van

Hans als consul. Verder wensen we Piet veel succes en

wijsheid toe in het vervullen van deze taak.
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