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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 
 

 

Voetbalvereniging RCZ, Dr. H.G. Scholtenstraat 20, 1509 AR Zaandam, tel kantine: 

075-6167190,  

info@rcz.nu, www.rcz.nu 

 

 

 

 

 
 
 
 

Functie  Naam  Telefoon  E-mail  

    

Bestuur - Voorzitter   André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  

Bestuur - Penningmeester  Karel Visser  06-14727292  Penningmeester@rcz.nu  

Bestuur - Secretaris  Fiona Hoogmoed  06-50428820  Secretaris@rcz.nu  

Bestuur – Jeugdafdeling  Jeroen Vollrath  06-54383837  Jeugdvoorzitter@rcz.nu  

Bestuur – Stichting Sportpark  Vabian Braan  06-27023601  Stichting-sportpark@rcz.nu  

Wedstrijdsecretaris  Gerth-Jan Heck  06-57967592  Wedstrijdsecretaris@rcz.nu  

Ledenadministratie  Petra Koppen  06-51699951  Ledenadministratie@rcz.nu  

Techn. jeugdcoörd bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu 

Techn. jeugdcoörd onderbouw Milco Leiding 06-25543698 TC-onderbouw@rcz.nu 

Coördinator JO19  Jeroen Vollrath  06-54383837  Coordinator-jo19@rcz.nu  

Coördinator JO15 - 17  John van den Dongen  06-12109747  Coordinator-jo15-17@rcz.nu  

Coördinator JO13 - 14  Eddy Karten  06-50271477  Coordinator-jo13-14@rcz.nu  

Coördinator JO11 - 12  Mirjam Reimers  06-15951725  Coordinator-jo11-12@rcz.nu  

Coördinator JO10  Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo10@rcz.nu  

Coördinator JO9 Jan Sjouwerman   06-10175357  Coordinator-jo9@rcz.nu  

Coördinator JO8  Thea Michel   06-53339881 Coordinator-jo8@rcz.nu  

Coördinator JO7/Miniracers Thea Michel 06-53339881 Coordinator-jo7@rcz.nu 

Coördinator Dwergen  ntb  
 

Coördinator Meisjes  Mark van Duin  06-20595415  Coordinator-meisjes@rcz.nu  

Coördinator Zaterdag  Klaas Dallinga  06–46168265  Coordinatorzaterdag@rcz.nu  

Coördinator stageplaatsen  Gert Nieborg  06-14739528  Stage-coordinator@rcz.nu   

Jeugdactiviteiten  Gea van de Stadt  06-37149612  Jeugdevenementen@rcz.nu  

Kantineplanning  André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  

Kantine inkoop  Anton de Bois  06-10374645    

Club van 100  Ada van der Wardt  06-38454714  Clubvan100@rcz.nu  

Clubblad de Racer / soc. media Joyce Diel  06-24972417 Redactie@rcz.nu  

Website    Fiona Hoogmoed  06-50428820  Info@rcz.nu  

mailto:info@rcz.nu
http://www.rcz.nu/
mailto:TC-bovenbouw@rcz.nu
mailto:TC-onderbouw@rcz.nu
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co=competitie be=bekerwedstrijd vr=vriendschappelijk 

3 sep 19.00 RCZ JO19-1 Fortuna Wormerveer sv JO19-2 vr 

5 sep 19.00 RCZ JO14-1 WSV 30 JO14-1 vr 

5 sep 20.15 PSZ 1 Sporting Krommenie 1 vr 

7 sep 8.45 RCZ JO9-1 DSOV JO9-1 co 

7 sep 8.45 RCZ JO9-5 OFC JO9-3 co 

7 sep 8.45 RCZ JO8-2 Hercules Zaandam sc JO8-2 co 

7 sep 10.30 RCZ JO14-1 Purmerend JO14-2 be 

7 sep 10.30 RCZ JO12-2 FC Zaandam JO12-1 be 

7 sep 10.30 RCZ JO10-1 Sporting Krommenie JO10-2 co 

7 sep 10.30 RCZ JO9-4 Vitesse 22 JO9-3 co 

7 sep 10.30 RCZ MO13-1 WSW MO13-1 be 

7 sep 11.45 RCZ JO11-2 ASC De Volewijckers JO11-5 be 

7 sep 12.30 RCZ JO19-1 BOL JO19-1 be 

7 sep 14.30 PSZ 1 VVA/Spartaan 1 be 

8 sep 11.00 RCZ 2 (zon) Purmerland 2 (zon) be 

8 sep 12.00 RCZ 3 (zon) Alkmaarsche Boys 7 (zon) be 

8 sep 14.00 RCZ 1 (zon) De Wherevogels 1 (zon) be 

 

7 sep 8.45 ODIN 59 JO12-2 RCZ JO12-1 be 

7 sep 9.00 TOB Rksv JO11-1 RCZ JO11-1 be 

7 sep 9.00 Zaandijk JO10-2 RCZ JO10-2 co 

7 sep 9.00 Westzaan JO9-1 RCZ JO9-2 co 

7 sep 9.00 IVV JO8-3 RCZ JO8-1 co 

7 sep 9.40 SDZ JO12-5 RCZ JO12-3 be 

7 sep 10.15 Sporting Krommenie JO10-6 RCZ JO10-4G co 
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7 sep 8.45 ODIN 59 JO12-2 RCZ JO12-1 be 

7 sep 10.15 Meervogels 31 MO17-1 RCZ MO17-1 be 

7 sep 10.30 Sporting Krommenie MO15-1 RCZ MO15-1 be 

7 sep 11.45 Westzaan JO15-1 RCZ JO15-1 be 

7 sep 12.00 SV Rood-Wit Zaanstad JO13-1 RCZ JO13-1 be 

7 sep 12.15 Meervogels 31 JO17-2 RCZ JO17-1 be 

 

 

27 aug 19.15 RCZ 2 (zon) SVA 2 onbekend 

29 aug 19.15 RCZ 35+1 RCZ 35+2 onbekend 

31 aug 8.30 OFC JO8-3 RCZ JO8-2 4 - 8 

31 aug 8.30 Zaanlandia JO9-3 RCZ JO9-5 17 - 8 

31 aug 8.45 RCZ JO12-3 SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 1 - 9 

31 aug 8.45 RCZ JO8-1 OSV JO8-1 14 - 2 

31 aug 8.45 RCZ JO10-2 FC Zaandam JO10-1 4 - 5 

31 aug 8.45 RCZ JO9-2 FC Uitgeest JO9-1 2 - 3 

31 aug 9.00 Fortuna Wormerveer sv JO10-2 RCZ JO10-1 9 - 5 

31 aug 9.45 Purmersteijn JO9-1 RCZ JO9-1 8 - 2 

31 aug 10.00 Westzaan MO13-1 RCZ MO13-1 0 - 1 

31 aug 10.00 FC Zaandam JO10-3 RCZ JO10-3 6 - 2 

31 aug 10.30 RCZ JO11-1 OSV JO11-1 4 - 6 

31 aug 10.30 Purmerend JO12-2 RCZ JO12-2 6 - 13 

31 aug 10.30 RCZ MO15-1 Assendelft MO15-1 4 - 0 

31 aug 10.30 RCZ JO12-1 FC Uitgeest JO12-1 5 - 1 

31 aug 10.30 RCZ JO15-1 Sporting Krommenie JO15-2 7 - 0 

31 aug 11.00 Zaanlandia JO11-3 RCZ JO11-2 onbekend 

31 aug 11.25 SVA JO14-1 RCZ JO14-1 0 - 14 

31 aug 12.30 RCZ MO17-1 ST West Frisia/Dindua MO17-1 5 - 0 

31 aug 12.30 RCZ JO13-1 Zaanlandia JO13-2 3 - 2 

https://www.rcz.nu/113/20291/uitslagen/wedstrijd-details/
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31 aug 12.30 RCZ JO17-1 VSV JO17-3 5 - 3 

31 aug 13.00 SVW 27 JO19-2 RCZ JO19-1 0 - 5 

31 aug 15.00 Atletico Club Amsterdam 1 PSZ 1 3 - 1 

1 sep 10.30 FC Uitgeest 7 (zon) RCZ 3 (zon) 5 - 3 

1 sep 11.30 SV Rood-Wit Zaanstad 2 (zon) RCZ 2 (zon) 3 - 0 

1 sep 14.30 Oosthuizen 1 (zon) RCZ 1 (zon) 1 - 2 

 
 

Maandag 2 september           18.00-20.00    : Jolanda 

Dinsdag 3 september           17.00-Einde    : Ada + Mireille 

Woensdag 4 september         17.00-19.00    : JEUGD (nog in te vullen) 

Donderdag 5 september        17.00-19.00    : Mireille 

                                                   19.00-Einde    : Gré + Esther 

Zaterdag 7 september           08.00-12.00    : Marieke + Sanne 

                                                   08.15-10.00     : Ouders JO10-1 en Ouders JO14-1 

                                                  09.45-12.15     : Ouders JO8-2 

                                                 10.30-13.00     : Ouders JO9-1 

                                                 12.00-Einde    : Gré 

                                                 12.00-14.30     : Ouders MO13-1       

Zondag 8 september            10.00-Einde    : Gré 

                                                 13.00-Einde    : Fiona + Esther 

                                                 15.45-17.30    : Ada (+Rust) 

Maandag 9 september        18.00-19.00    : Inge 

                                                 19.00-20.00    : Tanja 

Dinsdag 10 september         17.00-Einde    : Ada + Mireille 

Woensdag 11 september    17.00-20.00    : JEUGD (nog in te vullen) 
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Donderdag 12 september    17.00-19.00    : Mireille 

                                                  19.00-Einde    : Gré + Esther 

Zaterdag 14 september        08.00-13.00    : Mary, Sanne, Fenna 

                                                  08:15-10.30     : Ouders MO15-1, Ouders JO11-1 

                                                  10.30-13.00     : Ouders JO12-1, Ouders JO12-2 

                                                  13.00-Einde    : Esther + Gré 

                                                 `13.00-14.30    : Ouders JO13-1 

Zondag 15 september           GEEN PROGRAMMA 

 

Oproep vrijwilligers kantine 

Wij zoeken nog ouders/vrijwilligers die op de woensdag 

tussen 17.00u en 20.00u kantinedienst willen draaien. Dit kan 

eventueel bij toerbeurt. Het gaat alleen om het verkopen van 

koffie en thee en het serveren van de limonade na de 

training voor de kinderen. Uiteraard wordt u goed ingewerkt 

en wordt u niet meer ingepland voor de verplichte 

kantinedienst op de zaterdag. 

Ook wanneer u onderdeel wilt worden van de vaste ploeg kantinemedewerkers ontvangen we u met 

open armen. Als vaste kracht bent u inzetbaar in de weekenden en tijdens feesten en toernooien, 

data en tijden gaan altijd in overleg.   

Heeft u interesse? Stuur dan een berichtje naar Fiona, 06-50428820, secretaris@rcz.nu. 

 
 
 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:secretaris@rcz.nu
https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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RCZ DWERGENTRAINING 

Op zaterdag 7 september start weer de RCZ dwergentraining voor de jongste voetballers van 4- en 5-jaar. 

De trainingen zijn (bijna) iedere zaterdag om 10.00u op het RCZ trainingsveld of bij slecht weer in onze hal. Aan 

deze training zijn geen kosten of lidmaatschap verbonden. Weet je iemand die ook graag wil voetballen? Hij of zij 

is van harte welkom op deze leuke training. 

Meer informatie en aanmelden op https://www.rcz.nu/388/rcz-dwergen-4-5-jaar/ 

Trainingsdata dwergen najaar: 
Zaterdag 7, 14, 21, 28 september 

Zaterdag 5, 12 oktober 

Zaterdag 2, 9, 16, 23, 30 november  

Zaterdag 7, 14 december 

In de herfstvakantie (19 en 26 oktober) is er geen dwergentraining 

Overstappen van RCZ dwergen naar RCZ Miniracers / JO7 

Deed je kind het afgelopen seizoen mee bij de dwergen en is hij of zij geboren in 2013? Dan kan de overstap 

gemaakt worden naar de RCZ Miniracers/JO7. De training is op woensdag van 17.00 tot 18.00u en op zaterdag 

worden wedstrijden gespeeld. Je kind wordt dan ook lid van onze mooie vereniging. Aanmelden voor de 

JO7/Miniracers kan op: https://www.rcz.nu/573/lid-worden/ 

 

 Digitale spelerspas en foto 

Iedere speler vanaf de JO12 heeft een digitale 

spelerspas. De scheidsrechter controleert daarmee 

of je speelgerechtigd bent voor de wedstrijd. 

Op de spelerspas staat je foto. Van sommige spelers 

is de foto al heel oud. Wil je een nieuwe foto op de 

spelerspas?  

 

Stuur dan per mail een digitale foto / selfie, waar je gezicht goed op staat, 

naar: ledenadministratie@rcz.nu en vermeld je voornaam en achternaam erbij! 

https://www.rcz.nu/388/rcz-dwergen-4-5-jaar/
https://www.rcz.nu/573/lid-worden/
mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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GROTE CLUBACTIE 2019. 

Zaterdag 14 september begint de Grote Clubactie weer! 

Wat is de Grote Clubactie? 

De Grote Clubactie is een loterij die is verzonnen voor sportverenigingen. Deze hebben vaak alleen de contributie als 

inkomsten en kunnen daarmee de belangrijke dingen betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van het veld en de zaal. De Grote 

Clubactie organiseert de loterij. De sportverenigingen kopen de loten voor €0,60 en verkopen die aan de deur voor €3,-. Het 

verschil mag de vereniging houden. 

Wat gebeurt er met het geld? 

De opbrengst van deze actie zal volledig ten goede komen aan de jeugd van RCZ De opbrengst van de Grote Clubactie is 

voor RCZ een zeer welkome mogelijkheid om activiteiten voor de jeugd te kunnen realiseren. Hierbij valt o.a. te denken aan 

het organiseren van het sinterklaasfeest, Bingo , Night of the racers, zeskamp, kerstballentoernooi in de Struijk, huldiging 

kampioenen enzovoort. 

Wat moet je er voor doen? 

Je neemt een verkoopboekje mee en vraagt aan je vader, moeder, opa, oma, de rest van de familie en buren of ze een lot 

willen kopen. In de buurt kun je langs de deuren gaan om nog meer loten te verkopen. Of wat dacht je van het verkopen van 

loten tijdens een wedstrijd van het eerste?  

wij hopen dat ieder RCZ  lid deze actie ondersteunt en  minimaal 5 loten koopt en/of verkoopt dat moet toch wel 

lukken!!!!! 
In het boekje moeten: naam, adres, postcode en bankgegevens ingevuld worden en het aantal loten( goed opletten dat alles 

goed ingevuld is). Als iemand 1 of meer loten gekocht heeft, krijgt hij of zij een sticker voor bij de voordeur. Als je klaar 

bent met verkopen, lever je het boekje in. Iedereen die een lot gekocht heeft krijgt zijn/haar lotnummer(s) via het 

bankafschrift. 

Waarom wil je veel loten verkopen? 

Als je veel loten verkoopt kunnen we mooie dingen doen voor de club! En niet alleen dat… Je houdt er zelf ook nog iets aan 

over!  

RCZ organiseert  ook een eigen verkoopwedstrijd. Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen 

zakgeld verdienen : 

Aantal loten verkocht Zakgeld wat verdient kan worden 

10 € 2,50 

20 € 5,00 

30 € 7,50 

40 €10,00  

50 €12,50 

Ook dit jaar doen we weer wie de meeste loten verkocht heeft kan een cadeaubon winnen.              

 *  1ste prijs € 30,00* 2de prijs  € 20,00 * 3de prijs  € 15,00 

Dit jaar hebben we weer een teamprijs weg te geven voor het team die de meeste loten heeft verkocht . 

Wij hopen dat we dit jaar weer een geweldig resultaat zullen neerzetten.  

Zo verdien je met de Grote Clubactie ook mooi wat extra zakgeld. Ook als lotenverkoper kun je leuke prijzen winnen.  

Kijk alvast op www.kids.clubactie.nl. 

Zodra de verkoopboekjes binnen zijn worden deze uitgedeeld op de trainingsavonden in de week van 9 september via de 

teamleider/trainer van je team. De teamleider/trainer haalt deze vóór de training op in de kantine!!! 

De verkoop begint op zaterdag 14 september 2019. 

Let op de volgende Racer en op de site voor nog meer nieuws over de verkoop. 

Met sportieve groet en heel veel succes met het verkopen, 

 Namens de jeugd activiteitencommissie RCZ, Gea van de Stadt. 

file:///C:/Users/makroxxx/Desktop/RCZ/Racer%202019-2020/www.kids.clubactie.nl
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Toelichting wedstrijdvormen 
6 - 6 en 8 - 8 

 
 

De KNVB heeft een paar jaar geleden 

nieuwe wedstrijdvormen ingevoerd in het 

pupillenvoetbal om het spelplezier en de 

ontwikkeling van de spelers te 

bevorderen. 

 

De JO8, JO9 en JO10 -teams spelen in 

een 6 tegen 6 wedstrijdvorm en de JO11 

en JO12 in een 8 tegen 8 wedstrijdvorm 

 
Ten opzichte van het seizoen 2018/'19 zijn 
vanaf het seizoen 2019/'20 enkele spelregels 
aangepast: 

 Bij een achterbal mag de keeper of een 
veldspeler de bal voortaan ook indribbelen; 

 Bij een hoekschop mag de speler die de 
hoekschop neemt, ook direct op doel schieten 
en scoren. 

 
 
 
 
 

Hier zie je alle spelregels  
voor beide wedstrijdvormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niet goed te lezen in deze 
nieuwsbrief? 
 
Je kunt ze ook in PDF 
downloaden via de website 
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Sinds dit seizoen geldt er een aantal nieuwe 

spelregels bij zowel de profs als amateurs. 

In onderstaande tekst leggen we de zes meest in het oog 

springende wijzigingen uit. 

 

 Strafschoppenserie 

Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen 

weer om-en-om. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De ABBA-

procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet meer. 

 Plek van wisselen 

Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet 

gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval van een 

blessure. 

 Doeltrap 

Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat 

een andere speler de bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk 

beweegt. Tegenstanders dienen buiten het strafschopgebied (en op 9.15 meter van de bal) te blijven tot de bal in 

het spel is (deze regel geldt vanaf Onder 13 t/m senioren). 

 Scheidsrechterbal 

Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij de bal 

laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de spelers 

moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd 

voor de keeper. 

 Kaarten voor teamofficials 

Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die 

langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee 

geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal. 

 Muurtje 

Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers 

minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een 

indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

 

JO8-1 OSV JO8-1 

Het echte werk is begonnen vandaag 

Vanmorgen zijn de broeken gestreken, de shirts geperst en de sokken gestopt. 

De schoenen zijn gepoetst en de haren in de gel gezet. 

Na uren zon, liters ijs, laat naar bed en dagen pret is het vandaag weer tijd om het luie zweet eruit te werken en 

sportief te excelleren. 

Ze zijn er klaar voor! 

Wolter en Nabil (toptrainers in spe) en coach Lourenco zijn uiterst gespannen en nieuwsgierig wat hun team 

vandaag zal laten zien en waar zij de komende tijd de accenten zullen moeten gaan leggen. 
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Want was het eerst nog een veldje waar je peuter zusje met drie stappen overheen was, nu is het een VELD, met 

hoofdletters. 

Was het eerst nog een doeltje waar je met een beetje overgewicht in de breedte elke bal kon tegen houden , nu is 

het een immens gat waar je je in heen en weer kan bewegen. 

Ze hebben ons niet teleurgesteld. 

Er werd gestreden en geknokt voor elk van de 14 doelpunten. 

Overgespeeld, samengespeeld, getriomfeerd en meegeleefd met de tegenstander die er maar twee mocht 

maken. 

Wat zal dit team ons gaan brengen aan kijkplezier? 

De start was veelbelovend.  

 

Thea Michel 

 

RCZ MO 17-1 – St. Westfrisia Dindua MO 17-1  Eindstand 5-0 

Bekerwedstrijd 31 augustus 2019  

 

 

Kleine meisjes worden groot….. 

daar was ineens de kick off  

van de MO 17….. 

 

 
Mark en Fenna kwamen vol trots het veld op met de, in het nieuw gestoken, meiden, met dank aan onze sponsor 

Thijssen Makelaardij. Een nieuw team met 4 nieuwe gezichten. Brooke (laatste vrouw), Isa (midmid), Femke 

(linksback) en Rana (rechtsachter). Ook nieuw is de speeltijd van 35 minuten naar 40 minuten. Onze keepster 

Lynn was helaas niet aanwezig, maar Esmee nam de honneurs met succes waar.  

Al met 5 minuten viel de ‘lucky goal’ van Fleur, via het knietje het doel in. Een lekkere start om de wedstrijd te 

beginnen. Snel bleek dat RCZ de betere was, er werden in de eerste helft volop kansen gecreëerd en vlak voor 

de rust kon Bo nog scoren, nadat ze de keeper op sublieme wijze had uitgespeeld. 

Rust, even wat langer dan normaal,  

want het was flink warm. 

Begin tweede helft begon West Frisia met een vrije trap mee. Vanuit afstand werd er geschoten en deze bal ging 

zo het doel in. Helaas voor West Frisia werd het doelpunt door onze referee Peter Nauta afgekeurd, want de vrije 

trap moest in tweeën. Hetzelfde meisje mocht opnieuw nemen, maar nu gaf ze een tikkie naar voren om 

vervolgens de bal een knal te geven. Dat mag natuurlijk ook niet…. dus voor RCZ. Na een mooi spel van Lisa, 

kreeg Kirsten de bal, die met een mooi rolballetje 3-0 scoorde. Niki en Bo hadden ook nog een prachtige ‘één-

twee’, maar Bo kon het net niet afmaken. Toen kreeg Brooke de bal voor haar sloffen en scoorde met een 

geweldig afstandsschot 4-0.  

De tegenstander kwam af en toe nog even bij ons doel, maar zelfs met drie corners achter elkaar, mocht het niet 

lukken.  

Bij onze laatste aanval gaf Isa een schot op doel, die door West Frisia van de lijn gekopt werd, de bal raakte in de 

kluts en Fleur weet met een kopbal te scoren 5-0. In the pocket. Een goede start meiden! 

Na de wedstrijd kregen de meiden ook nog mooie nieuwe sporttassen van: 

Een trouwe supporter 
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Bestel of koop jij wel eens iets online? 
 

Dan kan jij RCZ gratis en heel makkelijk sponsoren! Ga naar Sponsorkliks.nl. Kies 
RCZ als sponsordoel, ga naar de webwinkel van jouw keuze en doe je aankoop. 

RCZ ontvangt een percentage van het bedrag, maar jij betaalt niets extra! We 
investeren de opbrengsten in onze jeugdactiviteiten. Dank je wel alvast voor jouw 

bijdrage! 
 

Je kan bij deze en honderden andere website bestellen voor Sponsorkliks: 



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

AALSMEER EN CRUQUIUS 



   

   

   

   

   

   

   

Onze Sponsoren 

 

Club van 100 leden ondersteunen RCZ                        

financieel met een jaarlijkse bijdrage van €46,-.  

 

Jouw naam ook op het bord in de kantine? Neem voor informatie over lidmaatschap 

contact op met:  Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu  

Leden  worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op IBAN NL59INGB0007975074 tnv 
RCZ Club van 100 

Online shoppen? -> www.Sponsorkliks.nl en sponsor RCZ gratis! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

