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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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DE BAL ROLT VOORZICHTIG WEER!! 

  

Allereerst hopen wij dat iedereen gezond en wel door de eerste maanden van 

de Corona pandemie is gekomen. 

We zijn weer voorzichtig begonnen. De overheid heeft weer toestemming 
gegeven om de draad weer op te pakken, zij het op een beperkte manier. Onze 

sociale uitlaatklep biedt ons in ieder geval de mogelijkheid weer om, al dan niet 
met beperkte regels, weer te trainen. Uiteraard hopen we snel op meer, en ook 
dat we weer na afloop gezellig met elkaar in of buiten de kantine bij elkaar 

kunnen zijn. Gelukkig zijn we als club nog gezond maar dat we de afgelopen 

maanden een hoop inkomsten zijn misgelopen mag duidelijk zijn, denk alleen 

maar aan de grote evenementen die de komende weken op het programma 
stonden. Bovendien lopen de kosten gewoon door, zoals de veldhuur e.d.. We 
hadden u al gemeld dat de contributie verplichting gewoon doorloopt, als 

vereniging maak je tenslotte veel kosten bij aanvang van een nieuw seizoen, 
denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van ballen, hesjes e.d.. Ter geruststelling 

melden we u nogmaals dat wij volgend seizoen de contributie niet zullen 
verhogen. 

Maar dan het sportieve gedeelte. Achter de schermen kijken we vooruit naar de 

start van een nieuw seizoen. Wanneer dat wordt, wordt hopelijk snel de 

komende weken duidelijk en of dat met of zonder publiek in het begin is dat zien 

we in een later stadium wel. Het vergt voor ons, als bestuur, en al die 
betrokkenen die hier mee te maken hebben enorm veel tijd en energie om alles 
onder deze beperkte omstandigheden voor elkaar te krijgen. Maar met een 

beetje steun en respect van iedereen gaat dat allemaal goed komen. 

Daarnaast hebben we besloten om vooralsnog alle activiteiten die voor ons 100 
jarig bestaan op rit stonden met een jaar uit te stellen en aan te vangen in juni 

2021. Het programma met data vindt u binnenkort op onze website. Mochten de 
regels echter snel versoepeld worden dan zullen we alsnog kijken of bepaalde 
evenementen eerder georganiseerd kunnen worden. 

We zullen u op de hoogte brengen zodra er meer duidelijkheid via overheid en 

gemeente wordt gegeven m.b.t. aanpassingen in het huidige beleid. 

Blijf gezond, geniet straks even goed van een paar weken vakantie (op een 

aangepaste manier) en hopelijk gaan we in de loop van augustus weer op een 
enigszins normale manier van start met een nieuw seizoen. 

  

Namens het volledige bestuur RCZ 

  

André Punt 
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Bestel jouw RCZ voetbalkaart  

 

 

Monkey Cards:  

Bij elke verkochte 

spelerskaart 

steun je automatisch RCZ. 

Monkey Cards doneert 

namens jou 

€5 per kaart aan RCZ. 

 

Ontdek meer  

 

 

 

 

 

 

https://monkey-cards.com/_t/click/85c71df3a28a464c51b06b9c3d6c8ca7?h=454cca0dce69aed270c71df18d18ac02790955b24242ab62cb2e4d42ab4da19e&id=1a2a9f0269574c9d65c38d3a97227a96&s=9923199057&t=&url=https%3A%2F%2Fmonkey-cards.com%2Fproducts%2Frcz%3Futm_campaign%3Demailmarketing_61862346833%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dshopify_email
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Beste Jeugd, 

  

Wij zijn nu alweer enkele weken bezig met trainen en geheel volgens het "corona protocol". 

De bereidheid van de trainers om weer te beginnen met de jeugd trainingen was en is zeer groot en 

doet ons goed. 

Het was even wennen voor de ouders van de jongste jeugd om je kind voor het "lint" af te zetten en 

na een uur weer te komen halen, maar het plezier van de kinderen om weer samen met je 

teamgenoten te trainen is een genot om naar te kijken. 

Ook de opkomst bij oudere jeugd is zeer groot. Ik heb een aantal trainingen gezien waarbij de 

trainers met inachtneming van de 1,5 mtr regel de spelers een soort partijspel lieten spelen. 

Heel mooi om te zien!!! 

Helaas kan de training van de jongste jeugd, de "dwergen training" voor 4 en 5 jarigen niet doorgaan 

omdat de kinderen niet alleen gelaten kunnen worden 

Zoals het er naar uitziet zijn er versoepelingen op komst en omdat er veel mensen niet op vakantie 

zullen gaan is het ons streven om het seizoen toch nog leuk te kunnen afsluiten. 

 

Veel spelers zijn zeer teleurgesteld dat de "night of the racers" niet door kan gaan; Trainers voor de 

gek houden, kampvuur, laat of niet slapen, doen alsof je slaapt.....Helaas kunnen wij dat dit jaar niet 

ervaren. Zodra wij weten wat daar de mogelijkheden voor zijn zullen wij dit direct communiceren via 

een nieuwsbrief en/of Facebook. 

 

Vooralsnog mogen de eerste wedstrijden vanaf 1 september gespeeld gaan worden en hopelijk dan 

ook met ouders als toeschouwers! 

Wij als bestuur, coördinatoren en trainers hebben niet stilgezeten en hebben e.e.a. m.b.t. voorlopige 

indelingen en trainersstaf al flink op de rit. 

Het streven is om de voorlopige indelingen, trainers staf en (voorlopige)trainingstijden voor eind Juni 

te publiceren. 

Het doet ons ook goed dat wij enkele oud-spelers weer mogen verwelkomen en het resultaat is dat 

wij nu twee J018 teams gaan inschrijven voor het nieuwe seizoen. 

Ook bij de senioren hebben wij 18 nieuwe spelers ingeschreven en dus een heel nieuw team dat als 

‘Zaterdag 3’ ingeschreven gaan worden. 

De "Lady Racers" laten ook van zich horen en zij hopen voor aankomend seizoen genoeg nieuwe 

dames enthousiast te maken om op de zondag te gaan spelen. 

  

Jeroen Vollrath 

Jeugd bestuur 
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⚽ DAMES GEZOCHT ⚽ 

 

Wij zoeken voor het komend seizoen gezellige, jonge dames 
(vanaf 18 jr - ca 30 jr) die samen met ons willen trainen en 
wedstrijden willen spelen (op zondag). 
 

Dus lijkt het je leuk om een balletje te trappen en daarna 

uiteraard een lekkere borrel te doen? 

 
Kom ons dan versterken. 

Bij interesse stuur een pb via Instagram aan @fennapunt 
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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

