
Voorlopig geen prestatievoetbal op zondag 

 

Beste leden, 

 

Via deze weg willen wij jullie informeren dat er komend seizoen (2018-2019) geen zondag  1 elftal 

wordt ingeschreven voor de competitie. Dit betekent dat er dan geen eerste elftal/prestatie-elftal 

speelt op de zondagmiddag. Het besluit is genomen in goed overleg met de huidige zondag  1 

selectie, de seniorencommissie en het bestuur. 

 

De uiteindelijke keuze is gemaakt door de overgebleven spelers van zondag  1, die nog beschikbaar 

waren voor het nieuwe seizoen. Dit is gebeurd na zorgvuldig onderzoek en een goed afgewogen 

besluitvormingsproces waarbij de spelers intensief zijn betrokken. In de afgelopen weken is er 

veelvuldig contact geweest en zijn er allerlei opties besproken binnen de selectie, de 

seniorencommissie en het bestuur. Zowel intern als extern is gezocht naar nieuwe spelers. Helaas 

heeft die zoektocht niks opgeleverd en heeft dit er uiteindelijk toe geleid dat er geen volwaardig 

zondag  1 elftal kan worden geformeerd. De spelersgroep heeft afgelopen zondag (na de wedstrijd 

tegen Veendam 1894) bij het bestuur aangegeven dat er volgend seizoen geen team kan en 

ingeschreven hoeft te worden voor de nieuwe competitie. Het tekort aan spelers is hiervoor de 

belangrijkste reden. Na dit seizoen stoppen 10 spelers met selectievoetbal. Deze aderlating is 

simpelweg niet op te vangen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. 

 

Een aantal spelers van de huidige eerste zondagselectie spelen komend jaar in zondag 2. Ook zullen 

een aantal spelers de overstap maken naar de selectie van zaterdag  1 of vertrekken naar een 

omliggende vereniging. 

 

Zondag  27 mei aanstaande speelt zondag 1 de laatste thuiswedstrijd tegen ASVB uit Blijham. Graag 

nodigen wij iedereen uit om deze dag de spelers nog één keer aan te moedigen! De mannen van 

Edwin Prins moeten deze wedstrijd winnend afsluiten om niet met degradatie afscheid te nemen. 

 

Wij hopen jullie op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Bestuur en spelersgroep zondag  1 

 FC Zuidlaren 


