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Het zijn nog steeds onzekere tijden voor de gehele samenleving wat betreft de indamming van het
virus. Wel is te merken dat er meer onrust komt over wat nu wel weer kan en niet kan. Uiteraard
kijken wij met zeer veel interesse naar het beleid op sportgebied en dan met name voor vv Z.N.C.
Aan het begin van het seizoen zijn er nog een aantal competitiewedstrijden gespeeld en later ook
nog wedstrijden zonder publiek, wat voor de spelers ook een aparte ervaring was. Met of zonder
publiek spelen geeft een hele andere sfeer en tekent de tijd waar we nu helaas in leven. Al vrij snel
werd de competitie gestopt zowel voor de jeugd als voor de senioren.
Nu in april 2021 wachten we eventueel nog voor veel teams op een Regiocup. Of deze er gaat komen
is maar zeer de vraag. Elke week worden er weer door de overheid uitspraken gedaan en elke keer
worden ze ook weer bijgesteld. Voor de spelers en voor het publiek soms om hopeloos van te
worden. Echter de gezondheid gaat voor…. Maar sporten is toch ook gezond en helemaal in de
buitenlucht! Velen hebben hier een mening over en het is dan ook lastig aan te geven wat nu juist is.
Nu mag trainen in de buitenlucht tot 27 jaar in groepsverband en vanaf 27 jaar in groepjes van vier.
Al met al is ook het bestuurlijk vreemd, aangezien er weinig gebeurd. Wel hebben we om de drie
weken vergaderd om toch de actualiteiten te bespreken en om eventueel in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen op korte termijn. Ook de financiën van de vereniging is een veelvuldig
onderwerp geweest in de vergaderingen. Daar heeft de penningmeester zich al over uit gelaten in
zijn verslag. Gelukkig ondervinden wij op dat vlak geen problemen.
Eerlijk gezegd, het is wel saai geweest in de periode van maart 2020 tot en met nu. Er is geen
levendigheid op het terrein en we missen allen ook enorm de sociale contacten. Ik vrees echter dat
we moeten wachten tot het nieuwe seizoen voordat het voetbal weer ‘loskomt’. Of dat direct ook
weer met publiek is en of de kantine weer normaal open mag, is weer de vraag waar we nu alleen
maar een onzeker antwoord op kunnen geven. Wel alle hulde voor de vrijwilligers die elke week het
onderhoud en andere werkzaamheden bleven en blijven doen.
Vraag bij mij is wel, hebben we voldoende georganiseerd voor de leden? Het is ook voor ons lastig
geweest om daaruit te komen. Reden is mede dat we wellicht we ook te weinig input hebben gehad.
Hadden wij daar meer op moeten inspelen? Wat hadden wij meer moeten doen?
Het zijn vragen die op vergaderingen ook ter sprake zijn geweest. Persoonlijk denk ik dat wij hier
wellicht in tekort zijn geschoten.
Voor de toekomst is het wel belangrijk dat wij vanuit de jongere generatie hulp, input en ideeën gaan
ontvangen. Ook een bestuur kan niet alles alleen en wij zijn ook niet alleswetend. Het gevoel bij mij is
dat wij soms de aansluiting missen met wat er speelt onder de leden en bezoekers.
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Ook maken wij ons zorgen over het ledenaantal en dan met name bij de jeugd. De aanwas is gering
tot nihil. Wij zien ook dat we bij de jeugd veel problemen hebben om leiders, trainers en begeleiders
te krijgen. Wat is hier de oorzaak van? Is dit de tendens van de huidige tijd? Zijn er sporten of andere
activiteiten die meer trekken dan voetbal? Wij kunnen daar moeilijk grip op krijgen. Of is dit een
tekortkoming van de algehele leiding van het bestuur? Zoals ik ertegen aankijk ligt het antwoord
ergens in het midden.
Zoals gezegd is het belangrijk voor de vereniging dat ook leden of andere betrokkenen gaan opstaan
die wat willen doen voor de vereniging. Wij kunnen daar gewoonweg niet zonder. Ook al zijn het
maar ideeën of activiteiten die eenmalig of om de zoveel tijd kunnen worden georganiseerd door
leden of betrokkenen. De wens is om op korte termijn de activiteitencommissie nieuw leven ‘in te
blazen’ en voorts dat we goede kantineplanning en bezetting kunnen opzetten. Eenieder die graag
wat wil doen of informatie wil hebben, kan zich aanmelden via info@vvznc.nl.
Wellicht een kritisch nawoord, maar toch moeten we trots blijven op onze club vv Z.N.C.! We zijn blij
met de trouwe aanhang en supporters, zelfs in coronatijd.
Jos Niemeijer
Voorzitter vv Z.N.C.
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