History WRZV Zwolle

De WRZV is een unieke accommodatie in de gemeente Zwolle. Ons complex bestaat uit twee
sporthallen met bijbehorende ruimten,een royaal opgezet restaurant en twee gezellige bars.
WRZV Zwolle heeft u door zijn multifunctionele karakter dan ook buitengewoon veel te bieden :

Van concerten tot vlooienmarkten, van kerkdiensten tot beurzen en natuurlijk onze talloze
sportmogelijjkheden !

Als organisator van uw evenement nodigen wij u uit om alle mogelijkheden te bespreken, want
(bijna) alles is mogelijjk in de WRZV !

Als bezoeker kunt u optimaal genieten van één van onze goed georganiseerde, vaak zeer
diverse evenementen.

WRZV Zwolle heeft zich door middel van diverse aanpassingen gekwalificeerd als 'uitstekend
bereikbaar', en 'uitermate toegankelijk ' voor gehandicapten en minder validen.

De WRZV is nu al meer dan 20 jaar een uniek project in Zwolle. Het is allemaal begonnen in
1976, toen de WRZV werd opgericht. De naam van deze zaalvoetbalvereniging staat voor:
Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging. De vereniging is ontstaan uit de zogenaamde
'wilde voetbal' gespeeld in de IJsselhallen. Toen echter bleek dat er zo veel animo voor was,
werd het 'wilde voetbal' in 1978 officieel zaalvoetbal door middel van een aansluiting van de
K.N.V.B.
Er is toen afgesproken dat de WRZV op woensdagavond een onderlinge competitie zou gaan
spelen in de IJsselhallen. De K.N.V.B. afd. Zwolle verzorgde de competitie programma's en de
scheidsrechters. Vanaf dat moment heeft de WRZV een stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. In 7 jaar tijd is het aantal teams gestegen van 8 naar 73 teams. Elk jaar, tot op de
dag van vandaag, moet de WRZV nog mensen teleurstellen, doordat er geen teams meer
toegelaten kunnen worden. Er is dan ook een grote wachtlijst waar teams op staan, die nog
wachten op toelating tot de vereniging.
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Doordat het Ledenaantal van de vereniging hard groeide moest er gezocht worden naar
alternatieven, om aan deze enorme groei te blijven voldoen. In 1985 heeft het bestuur van de
WRZV een werkgroep in het leven geroepen om een plan op te stellen voor de bouw van een
dubbele sporthal op het terrein van de buitengasthuis te Zwolle. In samenwerking met de
woningbouwvereniging SAVO te Zwolle is een totaalplan opgesteld. De werkgroep heeft toen
de Stichting Sporthal WRZV (SSW) in het leven geroepen, die tevens economisch eigenaar van
de hal zou worden. De stichting heeft het plan toen verder uitgewerkt. Dit was niet zonder
resultaat, want op 14 november 1987 hebben Joop van Ommen en Okke Koning
(bestuursleden van de WRZV) de eerste paal geslagen van wat de WRZV Sporthallen moest
gaan worden. Op 12 september 1988 was het dan zover, de WRZV opende die dag haar
deuren.
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