
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Beste vrienden, vriendinnen en sponsoren,  
 
Met deze Nieuwsbrief willen wij u zoals 
toegezegd, informeren over de verdere 
afhandeling van de agendapunten van de 
geannuleerde ledenvergadering van 27 november 
jl. 
De vaststelling van de verslagen, jaarrekeningen 
en begroting zal tijdens de eerstvolgende 
ledenvergadering plaatsvinden. 
Ditzelfde geldt voor de benoeming van de 
bestuursleden en van Pierre Kuijpers tot Persoon 
van Verdienste. 
Het huishoudelijk reglement wordt dan ook 
vastgesteld, maar het bestuur zal vanaf nu wel al 
volgens dit reglement werken. 
 
De regeling kaartverkoop verdient bijzondere 
aandacht. Volgens dit voorstel kan ieder lid voor 
het volgende WMC nog maar één (1) kaart per 
wedstrijddagdeel voor Rodahal, Parkstad 
Limburg Stadion of Parkstad Limburg Theater 
Kerkrade bestellen. Men kan dus niet kaarten 
bestellen voor wedstrijden die gelijktijdig in 
Rodahal en in het Stadion plaatsvinden.  
Leden die gewend waren een tweede kaart voor 
hun partner te bestellen kunnen dat niet meer 
doen. Deze partner wordt wel eenmalig de 
mogelijkheid geboden tegen het gezinstarief van 
€ 7,50 per jaar per 1 januari 2022 lid te worden 
met dezelfde datum van inschrijving als het lid. 
Op de ledenpassen is deze datum al aangepast.  
 
Deze regeling wordt weliswaar tijdens de 
volgende ledenvergadering besproken en 
vastgesteld, maar zal nu wel al bij de start van de 
kaartverkoop toegepast worden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De noodzaak daarvoor is de volgende. Indien de 
oude regeling nog toegepast zou worden, dreigt 
het gevaar dat een aantal leden geen kaarten 
toegekend kan krijgen (dit geldt met name voor 
het laatste weekend voor de Rodahal en voor het 
vak Noord Centraal in het Stadion). 
Zeker met de nieuwe wedstrijdopzet voor de 
wedstrijden in zowel het Stadion als de Rodahal, 
is de verwachting dat de bezoekersaantallen 
groter zullen zijn.  
Tijdens het laatste WMC hadden we al meer 
plaatsten toegekend gekregen dan oorspronkelijk 
voor ons waren gereserveerd. Het is nog 
onduidelijk of we nu nóg meer plaatsen kunnen 
krijgen. Het WMC heeft nu al van deelnemende 
korpsen verzoeken voor kaarten ontvangen. 
Met deze nieuwe regeling zullen in ieder geval 
méér leden kaarten kunnen krijgen en wij hopen 
dat we hiermee niemand hoeven teleur te stellen. 
Indien de vraag het aantal beschikbare plaatsen 
overstijgt, zal de inschrijvingsdatum bij de toe-
kenning de doorslag geven. Daarom zal bij de 
bestelling ook gevraagd worden of men in dat 
geval genoegen neemt met plaatsing in een ander 
vak.  

Voor concerten geldt nog de oude regeling dat 
ieder lid een tweede kaart (zonder korting) kan 
bestellen. 

Correspondentieadres: 
Bosberg 29  6464 HE  KERKRADE  06 48658103 
e-mail: info@vrienden-wmc.nl 
internet: www.vrienden-wmc.nl 
KvK Maastricht 14 05 83 36 

 

Vereniging Vrienden van het WMC 
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Sponsoren 2021:  
Administratie- en Belastingadviesbureau Smeets -Heerlen  Boekhandel Dominicanen, Maastricht 
Boy Boers Amusement - Geleen Joelle Boers | Studio Geleen 
Jules Grandcafé Markt 54 - Kerkrade  Rob Hol Vastgoedadvies - Heerlen  
Klankwijzer www.klankwijzer.nl B. Kreijen Edelsmid - Kerkrade  
Van Melick Groep - Kerkrade Spekhof Optiek Akerstraat 2 – Kerkrade   
VvE Beheer Parkstad - Heerlen      
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