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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 
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Informatie m.b.t. het Corona-virus 
 

De KNVB heeft besloten om alle wedstrijden in het amateurvoetbal af te gelasten tot 
en met 6 april. Dit betekent dat er in de weekenden van 21/22 maart, 28/29 maart en 
4/5 april helaas niet gevoetbald wordt. 

Na uitvoerig beraad hebben wij als bestuur van RCZ besloten om ook de richtlijnen 
van het RIVM en het advies van de overheid op te volgen om geen trainingen, 
oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten te organiseren. Dit met als doel het 
besmettingsgevaar van het coronavirus verder in te dammen. De gezondheid van 
onze leden, hun familie en onze bezoekers staat voor ons voorop. 

Per direct betekent dit dat er tot en met 6 april: 

        geen wedstrijden plaatsvinden 
        geen trainingen of oefenwedstrijden zijn 
        geen andere activiteiten worden georganiseerd. De Supermegabingo, gepland 

op 28 maart, en de jeugdbingo, gepland op 3 april, worden verzet naar een 
nader te bepalen datum. 

  

We blijven de richtlijnen en adviezen van overheid, RIVM en KNVB volgen en 
houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen 

We wensen iedereen veel gezondheid en wijsheid en hopelijk tot snel ziens op onze 
sportpark! 

  

Het bestuur van RCZ 

Andre Punt 

Karel Visser 

Fiona Hoogmoed 

Jeroen Vollrath 

Vabian Braan 
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Deze week ontvingen we het trieste bericht dat Trui Visser- van Wanrooy, de vrouw 
van "onze trouwe supporter" en de moeder van Karel, Bianca en Berthus is 
overleden. 

De afgelopen maanden ging het met de gezondheid van Trui achteruit, waardoor ze 
uiteindelijk ook in het ziekenhuis terecht kwam. Het waren de afgelopen weken 
moeilijke tijden voor de familie omdat haar gezondheid haar in de steek liet. 
Woensdagavond overleed ze uiteindelijk. 

Trui was een graag geziene vrouw bij de club en bij vele activiteiten was ze ook 
aanwezig. Vooral de bingo en klaverjasavonden sloeg ze nooit over. Bij de 
Sylvesterloop zorgde ze altijd voor de over heerlijke erwtensoep die altijd goed in de 
smaak viel. 

Trui zal een leegte achterlaten binnen haar familie als zorgzame moeder en oma. 

Onze gedachten gaan nu vooral uit naar Jan, Karel & Mary, Bianca & Arno, Berthus 
& Simone, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen jullie heel veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. 

Trui, bedankt voor alles namens RCZ. Je zal in onze gedachten voortleven. 

Rust zacht! 

Bestuur vv RCZ 
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Oproep reünie 

  

Komend jaar bestaat RCZ 100 jaar! Dit gaan we uiteraard 

vieren met vele festiviteiten, met onze leden, vrijwilligers, 

familie en vrienden. 

  

In de zomer van 2021* staat een reünie gepland. Oud-leden 

en -vrijwilligers kunnen dan in onze gezellige kantine Het 

Jagershuis bijpraten, oude tijden doen herleven en 

onderdompelen in RCZ anno 2021. 

  

We zijn daarvoor op zoek naar oud-leden en oud-vrijwilligers, 

want we hebben niet van iedereen de contactgegevens meer. 

  

Wilt u volgend jaar ook een uitnodiging ontvangen?  

Meld u zich dan nu  alvast aan op onze website! 

  

https://tinyurl.com/tqnfag7 

  

  

*De exacte datum zullen we later communiceren. 
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De leukste manier om onze club te sponsoren! En jij krijgt ook geld terug van je aankoop! 

Met de OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze vereniging, zonder dat het jou 

ook maar een cent extra kost. Simpelweg, door middel van online aankopen die je normaal 

gesproken toch al doet. 

 

 

 

Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze website of de VoetbalAssist clubapp. 
2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks bij de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar RCZ. 
6. Jij betaalt NIETS extra. 

Hoe dat kan. 

OnzeClubwinkel werkt samen met meer dan 400 webshops. Als wij als club deze webshops promoten, ontvangen 

wij een percentage van het aankoopbedrag als commissie. Het enige verschil met een ‘normale’ aankoop, is dat 

de webshops registreren dat jij via onze club bent doorgeklikt zodat ze ons kunnen belonen. Zodra er dus een 

aankoop of boeking is afgerond ontvangen wij een commissie. Of je nu rechtstreeks naar de webshop gaat of via 

de OnzeClubwinkel-module, je betaalt hetzelfde en doet je aankoop gewoon zoals je gewend bent. Dus waarom 

zou je het niet doen? 

Ruime keuze aan webshops. 

Er zijn meer dan 400 webshops aangesloten, waaronder Bol.com, Coolblue, 

Bijenkorf, Mediamarkt en Booking.com. Jouw favoriete webshop zit er dus 

waarschijnlijk wel tussen. Dus of je online kleren koopt, een nieuwe tv besteld of 

een hotel boekt, onze vereniging ontvangt geld in de clubkas als jij eerst naar 

onze site of clubapp gaat. 

Met elkaar kunnen we veel verdienen voor onze club. 

Het percentage dat van het aankoopbedrag uitgekeerd wordt verschilt per 

webshop en product(categorie). Een aankoop of boeking kan tussen de 1% en 

wel 8% per aankoop opleveren voor onze club! Stel je eens voor wanneer alle 

leden dit zouden doen. 

Voor jou een kleine moeite (maar 1 klik extra), voor onze club een grote winst! 

Ga dus voortaan voordat je een online aankoop doet, via onze website of de clubapp naar de webshop van jouw 

keuze. 

Alvast bedankt voor je steun! 

Zelf ook een persoonlijke commissie ontvangen? 

Naast dat de commissie naar jouw vereniging gaat, kun je er ook voor kiezen om een deel zelf terug te 

ontvangen. Het betekent dus dat je altijd korting krijgt op je aankoop of boeking. Activeer dan nu je persoonlijke 

account! 

BEKIJK DE AANGESLOTEN WEBWINKELS 

https://www.rcz.nu/1069/onzeclubwinkel/
https://www.rcz.nu/1069/onzeclubwinkel/


   

   

   

   

   

   

   

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.onzeClubwinkel en Sponsor RCZ! 

Verdien geld voor de club en voor jezelf! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

