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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. jeugdcoördinator bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu  

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

Coördinator JO16 – 17 - 18 John van den Dongen  06-12109747  Coordinator-jo16-17-18@rcz.nu  

Coördinator JO13 – 14  - 15 Mirjam Reimers  06-15951725  Coordinator-jo13-14-15@rcz.nu  

Coördinator JO10 – 11 - 12 Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo10-11-12@rcz.nu  

Coördinator JO7 – 8 - 9 Frank Meijn 06-52781902  Coordinator-jo7-8-9@rcz.nu  

Coördinator Dwergen Fenna Punt 06-39125064 Dwergen-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes  René Middelkoop  06-37354661 Coordinator-meisjes@rcz.nu  

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

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

Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi Toernooi-commissie  RCZtoernooi@rcz.nu 

Jeugdactiviteiten  Gea van de Stadt  06-20220177 Jeugdevenementen@rcz.nu  

Kantineplanning ouders 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 / Social media Sterre Sieraad  06-20416278 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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Beste Racers, 

  

Eindelijk mogen we weer van start! Eigenlijk zijn we dat al een tijdje. Want sinds er weer 

gesport mocht worden is er elke donderdag door vele teams gezellig getraind op het RCZ 

complex. De selectie is afgelopen weekend officieel van start gegaan en de rest volgt snel 

binnen 1 a 2 weken. 

Wat gaat dit seizoen ons brengen? Natuurlijk, de corona heeft ons voetballeven het 

afgelopen half jaar gedomineerd en hoelang het nog gaat duren weet niemand. Maar laten 

we toch vooruit kijken en positief gestemd zijn. Een seizoen waar we op 1 juli 2021 officieel 

100 jaar bestaan. De festiviteiten zijn vooralsnog vooruitgeschoven, zodat we er in een later 

stadium meermalen met elkaar een groot feest van kunnen maken. Diverse festiviteiten 

staan op het programma waarover we jullie later in het seizoen nog verder zullen informeren. 

 

Achter de schermen is door een groep mensen alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen 

voor dit seizoen. Het lijkt er op het eerste oog prima uit te zien alleen bepaalt iedereen met 

elkaar uiteindelijk het slagen hiervan. Elke helpende hand is wenselijk zeker omdat de club 

maar blijft groeien. Zeg niet meteen nee, maar denk ook na hoe jij de club kan steunen. Maar 

bovenal een positieve instelling bij een ieder zal zeker bijdragen aan het succes hiervan.  

 

5 Zondag senioren, 6 zaterdag senioren, 32 jeugdteams, waaronder 6 meisjesteams, en 

waarschijnlijk ook snel in het seizoen een damesteam. RCZ groeit en bloeit. 

Al die vrijwilligers zijn de pijlers van dit heerlijke clubje, al mag je inmiddels wel CLUB 

zeggen. Bijna 700 leden, RCZ kent geen grenzen. Die vrijwilligers zijn hard nodig om alles 

draaiende te houden. Heeft u ook interesse, ik ontvang u met open armen en net als de 

afgelopen weken nieuwe mensen zich hebben aangemeld, zou ik zeggen: Enjoy the club, de 

club waar alles kan. 

  

Laten we er met z’n allen wat moois van maken. Tot snel op het voetbalveld! 

  

Namens het bestuur, 

 

 

André Punt 

Voorzitter RCZ 
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Beste spelers en ouders/verzorgers, 

Het nieuwe seizoen komt eraan en hopelijk kunnen we dan weer als vanouds wedstrijden 

voetballen en trainen. 

De voorlopige teamindelingen bij de jeugd vind je op de website. 

Per leeftijdscategorie zijn de 1e en 2e teams en de 3e, 4e, 5e  teams geclusterd. Een 

uitzondering zijn de J017-1 en J018-1 die geclusterd zijn en samen beginnen met trainen. 

Hieronder vind je de trainingstijden. De eerste en tweede teams beginnen een week eerder 

met trainen dan de overige teams. We weten dat dit nog in de vakantie valt. Geen nood als 

je dan nog niet kan komen, maar laat dit wel even weten aan je trainer (dit kan ook via de 

coördinator als je geen contactgegevens van je trainer hebt).  

De trainers gaan in overleg met de technisch coördinatoren van de onderbouw en 

bovenbouw de teams aan het begin van het seizoen indelen, iedere speler op ieder zijn/haar 

niveau zodat plezier en prestatie in evenwicht blijft. Deze definitieve indelingen worden 

uiterlijk voor de eerste competitiewedstrijd bekend gemaakt. 

Ondanks dat wij de namen/lijsten gecontroleerd hebben kan het zijn dat je naam niet of 

onjuist in de voorlopige indelingen staat. Dat is dan een foutje van onze kant. Wil je in dat 

geval een e-mail sturen naar info@rcz.nu? Wij kijken het dan na en corrigeren het. Het kan 

ook zijn dat je je later hebt aangemeld dan dat deze voorlopige teamindeling is gemaakt. In 

dat geval wordt je geïnformeerd wanneer je op de training verwacht wordt of neem contact 

op met de coördinator van jouw leeftijdscategorie. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Jeroen Vollrath 

Jeugdvoorzitter RCZ 

  

 

 

 

 

 

 

Kick-off dagen jeugd: 15 en 22 augustus 

Ook voor nieuwe leden! Neem je vrienden en 

vriendinnen die willen voetballen mee! 

https://www.rcz.nu/1114/teamindelingen-jeugd-2020-2021/
mailto:info@rcz.nu


RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2020-2021, Nummer 1,  04 augustus 2020. 

BELANGRIJKE DATA JEUGD 

Maandag 10 augustus  Selectieteams beginnen met trainen (1e en 2e teams van alle 
leeftijdscategorieën) 

Zaterdag 15 augustus   Kick-off trainingsdag Pupillen 

09. 30-10.45u     Dwergen, J07, J08, J09, J010 
            11.00 -12.15u    J011, J012 
 

Maandag 17 augustus     Start reguliere trainingen overige jeugd 

Zaterdag 22 augustus Kick-off trainingsdag Junioren 

 10.00 - 11.15u   JO13, J014, J015 
             11.30 - 12.45u   M013, M015, M017 
             13.15 - 14.30u J016, J017, J018 
 

Zaterdag 29 augustus  Start bekerwedstrijden 1e teams 

Zaterdag 5 september  Start competitie JO7 t/m JO12 

Zaterdag 19 september  Start competitie JO13 t/m JO18 en MO13 t/m MO17 

           

TRAININGSTIJDEN JEUGD  

JO7                             Woensdag 16.00 - 17.00u      

JO8-1/2/3                 Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u  

JO9-1/2                     Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u    

JO10-1/2                 Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     

JO10-3/4/5                 Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     

JO11-1/2                  Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     

JO11-3                       Maandag 18.00 - 19.00u        Woensdag 18.00 - 19.00u     

JO12-1/2                  Maandag 19.00 - 20.00u        Woensdag 19.00 - 20.00u    

JO13-1/2                  Dinsdag 18.00 - 19.00u          Donderdag 18.00 - 19.00u 

JO14-1/2                  Dinsdag 18.00 - 19.00u          Donderdag 18.00 - 19.00u  

 of dinsdag 19.00 - 20.00u      

JO15                           Dinsdag 18.00 - 19.00u          Donderdag 18.00 - 19.00u 

JO16-1/2                   Maandag 17.00 - 18.00u        Woensdag 17.00 - 18.00u    

JO17-1/ JO18-1       Dinsdag 19.00 - 20.15u          Donderdag 18.00 - 19.00u     

                                                                                       of donderdag 19.00 - 20.15u 

JO18-2                       Dinsdag 18.00 - 19.00u 

MO13-1/2                Maandag 19.00 - 20.00u        Woensdag 19.00 - 20.00u               

MO15-1/2                Maandag 19.00 - 20.00u        Woensdag 19.00 - 20.00u    

MO17-1/2                Maandag 20.00 - 21.30u        Woensdag 20.00 - 21.00u    

                                                                                       of donderdag 19.00 - 20.15u 
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VRIJWILLERS BIJ RCZ 

Bij RCZ zijn we trots op onze grote groep vrijwilligers. Zonder hen, die zich vaak meerdere 

keren per week inzetten voor RCZ, zou onze club niet kunnen bestaan. Voor onze dagploeg 

en vaste kantineploeg zoeken we nog vrijwilligers. 

Onze dagploeg 

Veel onderhoudsklussen bij voetbalvereniging Racing 

Club Zaandam worden door een klein clubje vrijwilligers 

gedaan. Zij werken hierbij op een uiterst plezierige 

manier met elkaar samen. We hebben het dan onder 

andere over klussen zoals reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden, het schoonmaken van de 

kantine en de kleedkamers, het opruimen van zwerfvuil 

op en rond de velden, het trekken van de lijnen en het 

borstelen en vegen van het trainingsveld. Dagelijks 

beginnen de heren met werkoverleg met koffie en daarna gaan ze aan de slag. Ze zijn dus 

overdag aan het werk en dat zie je niet wanneer je ’s avonds komt trainen of in het weekend 

komt voetballen, maar ze zijn superbelangrijk voor ons en ze kunnen wel wat versterking 

gebruiken. Wil je ook helpen? Laat het ons snel weten! 

Onze vaste kantineploeg 

De gezellige RCZ kantine Het Jagershuis is het kloppend hart 

van onze vereniging. Wekelijks staan de mensen van de vaste 

kantineploeg voor je klaar om je van je drankje en hapje te 

voorzien. Ook bemannen/bevrouwen zij de bar tijdens feesten en 

partijen en begeleiden zij de ouders bij het vervullen van de 

kantinedienst op zaterdag. Wil jij ook deel uit maken van dit team 

kanjers? Wekelijkse beschikbaarheid is niet noodzakelijk. 

Planning is altijd in overleg en uiteraard wordt je goed ingewerkt. 

  

Ben jij of ken jij iemand die onze vaste kantineploeg of dagploeg wil komen versterken? Of 

wil je iets anders voor onze vereniging doen? Dat is superfijn! Stuur dan een berichtje 

naar info@rcz.nu of een appje naar Fiona op nummer 06-5042880. 

  

 

 

mailto:info@rcz.nu
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RCZ ZONDAG SELECTIE 

 

De RCZ-selectie van coach/trainer Harry Volkers begint op 2 

augustus aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.  

 

Naast de trainingen staat ook een aantal oefenwedstrijden thuis 

gepland en een toernooi bij RCZ met Hercules, Westzaan en 

Beverwijk op 13 en 15 augustus. 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding seizoen 2020 – 2021 Selectie RCZ 

  

Kick-off zondag 2 augustus 2020          Training 10.30 – 12.00u – Lunch - Training 12.45 – 

14.00u 

  

Zondag 9 augustus 14.00u                       Oefenwedstrijd RCZ Zon 1 - RCZ Zat 1 

   

Donderdag 13 augustus 19.00u RCZ toernooi met:  

Zaterdag 15 augustus 14.00u      RCZ, Beverwijk, Hercules, Westzaan 

                      

   

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus        Trainingskamp 

  

Dinsdag 25 augustus  20.15u                Oefenwedstrijd RCZ – VVS ‘46 

   

Zaterdag 29 of zondag 30 augustus       Bekerwedstrijd 

  

Zaterdag 5 of zondag 6 september     Bekerwedstrijd 

  

Dinsdag 8 september 20.15u                 Oefenwedstrijd RCZ – WSV ‘30 

  

Zaterdag 12 of zondag 13 september  Bekerwedstrijd 

   

Zondag 20 september                             Start competitie 

 

Overige dinsdagen en donderdagen trainingsavond 20.15 – 21.45u 

 

 

 

Harry Volkers  
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RCZ MINIRACERS 

 

De RCZ Miniracers (geboortejaar 2014) trainen op 

woensdagmiddag en voetballen op zaterdagochtend een wedstrijd 

tegen een mini-team van een andere vereniging. De Miniracers 

betalen geen contributie dit seizoen vanwege ons 100-jarig 

bestaan! Uiteraard doe je als Miniracer mee met onze vele leuke 

activiteiten. 

Kick-off training op zaterdag 15 augustus (9.30u) 

De Miniracers trainen op woensdagmiddag van 16.00 - 17.00u.  

De trainer is Frank Meijn.  

De eerste reguliere training is op woensdag 18 augustus. 

  

MELD JE HIER AAN VOOR EEN PROEFTRAINING OF LIDMAATSCHAP 

 
 
 
 
 
KANTINEPLANNING START SEIZOEN 2020-2021

 

Dinsdag 4 augustus 19.30-einde: Ada & Mireille 

Donderdag 6 augustus 19.00-24.00: Esther 

Zondag 9 augustus 13.00-einde: Gré + Esther 

Dinsdag 11 augustus 19.30-einde: Ada & Mireille 

Woensdag 12 augustus 08.30-16.00: Esther, Jan, Gré 

Donderdag 13 augustus 19.00-einde: Esther, Gré (tot 22.00), Sabrina, Enzo, Arnaud 

Zaterdag 15 augustus 08.00-13.00: Mary & Brenda 

13.00-einde: Gré, Esther, Sabrina, Michael, Enzo, Robin 

Maandag 17 augustus 17.00-18.00:  

18.00-20.00: Jolanda 

20.00-21.45: Denise 

 
 

https://www.rcz.nu/573/lid-worden/
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ZAANSE VOETBAL EXPERIENCE BIJ RCZ! 

 

RCZ verwelkomt op woensdag 12 augustus de Zaanse 

Voetbal Experience van Sportbedrijf Zaanstad voor 

kinderen van 8 t/m 12 jaar.  

Bij RCZ kunnen ook 6- en 7-jarigen meedoen met deze dag, 

waarbij samenwerken en techniek centraal staan.  

Beginnende en ervaren voetballers, RCZ leden en niet-

leden zijn welkom. Kom ook en neem je vrienden en 

vriendinnen mee! 

  

Programma: 

9.00u – 10.30u 6 t/m 7 jaar 

11.00 – 13.00u 8 t/m 10 jaar 

13.30 – 15.30u 10 t/m 12 jaar 

Meld je alvast aan, zodat we weten hoeveel kinderen er ongeveer komen. Aanmelden op de 

dag zelf mag ook. 

  

Graag uw aandacht voor: 

•          Bij aankomst melden bij de aanmeldtafel. Door middel van deze aanmelding gaat u 

akkoord met het protocol Verantwoord Sporten. 

•          Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de RIVM richtlijnen. 

•          Graag maximaal een half uur voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het aanmelden bij de 

aanmeldtafel 

•          Kinderen tot 12 jaar dienen te worden opgehaald op de eindtijd. Houd rekening met 

de corona maatregelen (1,5 m. afstand). Wilt bij het ophalen van uw kind, niet langer 

blijven dan nodig is. 

•          De ruimte voor ouders is tijdens de activiteiten beperkt, u kunt eventueel op een 

aangewezen locatie plaatsnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/
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CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021 

Als bestuur hebben we besloten de contributie dit jaar niet te verhogen. De bedragen blijven 

dus hetzelfde als vorig seizoen. 

Contributiebedragen seizoen 2020 / 2021 

Geboortejaar 1e seizoen – 

bij 

inschrijving  

volgende 

seizoenen 

volgende seizoenen  

  Automatische 

incasso 

Kas / bank betaling (per 

factuur) 

2001 of ouder € 175,- € 165,- (2 x € 82,50) € 175,- 

2002-2003 € 135,- € 125,- (2 x €62,50) € 135,- 

2004-2009 € 105,- €   95,- (2 x € 47,50) € 105,- 

2010-2013 €   85,- €   75,- (2 x € 37,50) €   85,- 

2014 – Miniracers €   85,-  €0,- Gratis lidmaatschap ivm actie RCZ 100 jaar 

2015-2016 –  Dwergen €     0,- Geen RCZ lidmaatschap 

B-leden €   52,- €   52,- €  52,- 

 

Betaling per automatische incasso 

De meeste leden betalen hun contributie met een automatische incasso. Deze wordt in 2 

delen geïnd, de eerste helft eind september, de tweede helft begin januari. 

Zorg ervoor dat er in die periode voldoende saldo op uw rekening staat. Wanneer de bank 

het bedrag storneert of er om een andere reden geen incasso mogelijk is dan graag 

betreffende bedrag binnen 8 dagen overmaken. Wanneer er niet (op tijd) betaald wordt, 

brengen we administratie- en incassokosten in rekening; €10,- bij de eerste herinnering, € 

15,- bij de tweede en € 20,- bij de derde. 

Betaling via bank na ontvangen factuur 

Een aantal leden betaalt nog per factuur. U ontvangt in augustus per mail of post een factuur 

voor de contributie voor het hele seizoen. De betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer er niet 

(op tijd) betaald wordt, brengen we administratie- en incassokosten in rekening; €10,- bij de 

eerste herinnering, € 15,- bij de tweede en € 20,- bij de derde. 

Bij de factuur ontvangt u ook een incassomachtigingsformulier. Hiermee kunt u aangeven dat 

u voortaan per automatische incasso wil betalen. Dit is voordeliger. 

Nieuwe leden 

Nieuwe leden betalen de contributie voor het hele eerste seizoen direct bij inschrijving en 

geven daar direct een machtiging voor automatische incasso in de volgende seizoenen. 

Voor vragen omtrent de contributiebetaling kunt u terecht bij Petra Koppen 

Mail: ledenadministratie@rcz.nu  

Contributierekening RCZ: NL83INGB0000654925 t.n.v.  Racing Club Zaandam 
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BESTEL NU JOUW RCZ FIFA VOETBALKAART EN STEUN DAARMEE RCZ!  
 

   
 
Speciaal voor RCZ ontwierp Monkeycards een FIFA-kaart. Jerrico, Pepijn en Laila Sofie 

hebben er al één. Jij kan 'm ook bestellen met je eigen foto en stats er op. Je krijgt de kaart 

thuisgestuurd. 

  

Monkey Cards doneert €5 per kaart aan RCZ. Op deze website kan je de kaart bestellen: 

http://www.monkey-cards.com/products/rcz 

 

ONZE CLUBWINKEL 

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. 

http://www.monkey-cards.com/products/rcz
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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/

