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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  06-37354662 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  
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Corona-maatregelen RCZ 
Beste Racers,  

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, o.a. dat sportkantines dicht gaan en dat er geen publiek bij 
wedstrijden aanwezig mag zijn de komende weken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en 
met 20 oktober. 

Wat betekent dit voor ons? 

• De trainingen en wedstrijden kunnen gelukkig door gaan. 
• Toeschouwers zijn helaas niet welkom bij de trainingen en wedstrijden 
• Kleedkamers en kantine gaan niet meer open per heden tot nader order 

Trainingen 

• Kom in sportkleding naar de training en neem een bidon met drinken mee 
• Ouders brengen de kinderen tot voor de kantine en vertrekken daarna direct  
• De trainers vangen de kinderen daar op 
• Na de training kunnen de kinderen weer opgehaald worden 

Thuiswedstrijden 

• Kom in je tenue naar de wedstrijd en neem een bidon met drinken mee 
• Ouders brengen de kinderen tot voor de kantine en vertrekken daarna direct  
• De coaches/teamleiders vangen de kinderen daar op 
• Na de wedstrijd kunnen de kinderen weer opgehaald worden  

Uitwedstrijden 

• Kom in je tenue naar de wedstrijd en neem een bidon met drinken mee 
• Alleen begeleiding (coach/teamleider) en wegbrengende ouders (chauffeurs) mogen bij de 

wedstrijd aanwezig zijn 
• Zorg indien nodig voor mondkapjes wanneer er met elkaar meegereden wordt 

Verder houden we ons aan de al eerder gestelde maatregelen: 

• Houd 1,5 meter afstand!!! 
• Kom NIET naar RCZ wanneer je klachten hebt, wanneer iemand in je huishouden positief 

getest is op Corona, of wanneer je in aanraking bent geweest met iemand die positief getest 
is 

• Was je handen voor je naar de training komt 

We rekenen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Nadere berichtgeving vanuit KNVB en gemeente communiceren we uiteraard zo spoedig mogelijk 
met jullie via de website, de coördinatoren, social media en de Racer 

Het RCZ bestuur 
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2 okt 19.00 RCZ JO17-1 (zaal) Volendam JO17-3 (zaal) 7 - 4 
3 okt 8.30 OFC JO10-2 RCZ JO10-4G 6 - 4 
3 okt 8.30 Kadoelen sv. JO13-1 RCZ JO13-2 6 - 1 
3 okt 8.30 TOB Rksv JO8-1 RCZ JO8-2 2 - 11 
3 okt 8.45 RCZ JO9-1 SVA JO9-3 13 - 1 
3 okt 8.45 RCZ JO16-2 ADO '20 JO16-2 3 - 6 
3 okt 8.45 RCZ JO12-2 SDW JO12-4 4 - 4 
3 okt 8.45 RCZ JO10-3 IVV JO10-3 1 - 7 
3 okt 8.45 RCZ JO8-1 HBOK JO8-1 1 - 8 
3 okt 8.45 RCZ JO10-1 Hercules sc JO10-1 1 - 3 
3 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 3 Kadoelen sv Welpen 3 5 - 16 
3 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 1 Kadoelen sv Welpen 1 10 - 4 
3 okt 9.00 TOB Rksv JO12-1 RCZ JO12-1 1 - 12 
3 okt 9.30 Hercules Zaandam sc Lions RCZ JO7 - Mini Racers 2 8 - 1 
3 okt 10.00 BVV '31 JO14-1 RCZ JO14-1 5 - 2 
3 okt 10.30 RCZ JO14-2 WSV 1930 JO14-3 5 - 1 
3 okt 10.30 RCZ MO13-2 HSV MO13-1 0 - 14 
3 okt 10.30 RCZ JO15-1 DIOS sv. JO15-2 2 - 2 
3 okt 10.30 RCZ JO11-1 Hercules sc JO11-1 2 - 3 
3 okt 10.45 ODIN 59 JO10-3 RCZ JO10-2 11 - 6 
3 okt 10.45 Zaanlandia JO9-3 RCZ JO9-2 3 - 5 
3 okt 11.00 Assendelft JO16-1 RCZ JO16-1 1 - 3 
3 okt 11.00 Sloterdijk avv. MO13-1 RCZ MO13-1 3 - 0 
3 okt 11.00 Hercules sc JO11-2 RCZ JO11-2 1 - 5 
3 okt 12.00 Sport. Krommenie MO15-1 RCZ MO15-2 7 - 0 
3 okt 12.30 RCZ MO17-2 Purmerend MO17-2 3 - 2 
3 okt 12.30 RCZ MO15-1 AFC IJburg MO15-4 15 - 0 
3 okt 12.30 RCZ JO18-1 KGB JO18-1 5 - 2 
3 okt 13.30 ST Kaagvogels JO18-1 RCZ JO18-2 2 - 1 
3 okt 14.30 Purmerend MO17-1 RCZ MO17-1 1 - 0 
3 okt 14.30 ASC De Volewijckers 35+1 RCZ 35+2 7 - 1 
3 okt 14.30 PSZ 35+1 OFC 35+2 5 - 5 
3 okt 14.30 PSZ 2 De Wherevogels 2 3 - 1 
3 okt 14.30 Meteoor De sv. 35+1 RCZ 35+1 4 - 5 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub Uitslag 

UITSLAGEN 
AFGELOPEN WEEK 
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3 okt 14.45 Volendam (rkav) 8 RCZ 3 6 - 2 
3 okt 16.30 RCZ 2 Zaandijk 4 2 - 5 
4 okt 10.00 RCZ 4 (zon) FC Zaandam 3 (zon) 1 - 1 
4 okt 11.30 RCZ 2 (zon) Ilpendam 2 (zon) 3 - 0 
4 okt 12.00 RCZ 3 (zon) Oosthuizen 3 (zon) 4 - 3 
4 okt 14.00 RCZ 1 (zon) SV Rood-Wit Zaanstad (zon) 3 - 3 
4 okt 14.00 RCZ 5 (zon) KFC 5 (zon) 3 - 9 

 

Voorlopig geen dwergentraining 
In verband met de nieuwe aangescherpte maatregelen 
van het kabinet die stellen dat er geen toeschouwers bij 
wedstrijden en trainingen mogen zijn, kan de 
dwergentraining helaas, in ieder geval tot en met 20 
oktober, niet doorgaan. We kunnen dit helaas 
organisatorisch niet regelen, aangezien de spelertjes nog 
te jong zijn om zonder aanwezigheid van de ouders te 
trainen. We hopen dat we jullie snel weer mogen 
verwelkomen en houden jullie uiteraard op de hoogte. 
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10 okt 8.45 RCZ JO7 - Mini Racers 2 Hercules Zaandam sc Dragons vr 
10 okt 8.45 RCZ JO13-2 Zaanlandia JO13-3 co 
10 okt 8.45 RCZ MO15-2 Assendelft MO15-1 co 
10 okt 8.45 RCZ MO13-1 Zaandijk MO13-1 co 
10 okt 10.30 RCZ JO16-1 BSM sv JO16-1 co 
10 okt 10.30 RCZ JO13-1 FC Zaandam JO13-1 co 
10 okt 10.30 RCZ MO17-1 KGB MO17-1 co 
10 okt 12.30 RCZ 35+2 Germaan/De Eland asv 35+2 co 
10 okt 12.30 RCZ 3 Fortuna Wormerveer sv 5 co 
10 okt 12.30 RCZ JO18-2 Zaanlandia JO18-1 co 
10 okt 14.30 RCZ 1 Westzaan co 
10 okt 14.30 RCZ 35+1 Zwaluwen 30 HCSV 35+1 co 

Datum Tijd  Thuisclub Uitclub  

PROGRAMMA KOMENDE WEEK THUIS 

PROGRAMMA KOMENDE WEEK UIT 



                   

 

 

 

 

6 oktober 2020. 

 

Doe mee en (ver)koop loten! 

Wij hopen dat ieder RCZ  lid deze actie ondersteunt en minimaal 5 loten (ver)koopt, dat 
moet toch wel lukken!  
Alle individuele lotenverkopers die 10 loten of meer verkopen kunnen zakgeld verdienen. 
 
Kids-verkoopwedstrijd  
De Grote Clubactie stelt honderden prijzen beschikbaar voor de beste lotenverkoper van Nederland!!!! 
De hoofdprijs is een Nintendo switch.   
 
Nieuw: Grote club actie loten zijn nu ook online bij RCZ te kopen via de website van RCZ  : 
www.rcz.nu 
 
Belangrijke info: 

· Extra verkoopboekjes nodig? Mail naar: jeugdevenementen@rcz.nu aan Gea van de Stadt 

· Inleveren verkoopboekjes/lijst? Zodra je klaar bent met de loten verkoop, of je volle boekjes/lijst kwijt 
wilt, kan je die inleveren in de speciale inlever box die in de kantine staat! (deze staat nu op zaterdag 
tijdelijk in de bestuurskamer) .  

 

Verkoopboekjes inleveren vóór 15 november. 
 

  
Coördinator R.C.Z. Grote Clubactie 2020 
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Oud Nee Goud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCZ Junioren C3 kampioen 1975 / 1976 
Onder leiding van Willem Kouten werd de C3 kampioen in 1975 / 1976. Onze 
voorzitter André Punt staat hier als jonge jongen op, maar ook Ronnie Lindeman en 
Cees Rogge.  
 
Hieronder Ron, Cees en André in latere tijden….   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ron hier met zijn pa Bram als post bij 
de Sylvesterloop.  
 

André Punt aanwezig bij kamp 
meisjestoernooi in Arnhem (met Remco 
Steding, Nick Bodifee en Marco Blank).  
 

Als laatste Cees, die lekker een biertje 
drinkt met Max de Graaf. Aan de 
snorren te zien waarschijnlijk jaren 
80? 
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Racers van de week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Racers van deze week zijn twee spelers uit de zaterdag 1, Quinn Vollrath en Pepijn 
Slob.  
 
Stel je zelf even voor 
Quinn: Ik ben Quinn Vollrath, 19 jaar. Ik zit in de zaterdag 1 van RCZ. In het veld ben ik een 
verdediger. 
Pepijn: Mijn naam is Pepijn Slob, 18 jaar en ik ben de rechtsachter van de zaterdag-1. Dit 
jaar zit ik in 6VWO op het Zaanlands Lyceum. 
 
Wat doe jij bij RCZ, hoe lang doe je dat al? 
Quinn: Ik voetbal natuurlijk bij RCZ en daarnaast help ik af en toe bij evenementen die RCZ 
organiseert. Als het nodig is help ik mijn neef om de dwergen te trainen. Ik heb geen idee 
hoelang ik dit doe, maar heb er gelukkig nog steeds veel plezier in! 
Pepijn: Vanaf de E’tjes speel ik al bij RCZ. Daarvoor heb ik bij ZCFC gespeeld, maar al mijn 
vrienden speelden bij RCZ, dus ben ik zo snel mogelijk hiernaartoe gekomen. Sinds dit jaar 
speel ik in de zaterdag selectie. We proberen er zoals altijd een leuk jaar van te maken! 
 
Wat is je band met RCZ?  
Quinn: Mijn vader is jeugdvoorzitter bij RCZ. Ik kom daarom al sinds ik klein ben zeer 
regelmatig op de club. 
Pepijn: Als Racer ben ik al enorm lang verbonden met deze club. Ik zou er niet over na 
kunnen denken om ergens anders te spelen. Ik hier zoveel leuke momenten beleefd en ga 
ervanuit dat daar nog veel meer bij zullen komen. Daarnaast is mijn moeder de secretaris 
van RCZ en ben ik Lid van de Club van 100.  
 
Hoe kijk je naar het nieuwe seizoen? 
Quinn: Ik heb veel vertrouwen in het nieuwe seizoen. Wij gaan natuurlijk voor de 1ste plek, 
maar zijn al tevreden als we in het midden eindigen. Zolang het maar verdiend is. 
Pepijn: Dit is ons eerste jaar in de zaterdag competitie met dit hele jonge team. Ik hoop dat 
we minstens in de middenmoot eindigen en ons kunnen laten zien als team. We gaan er in 
ieder geval een heel leuk seizoen van maken.  
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Volg ons op: 
 

Instagram            Facebook 

 
 

Wist je dat…..  
 
je bij RCZ je frituurvet en oud papier in kan leveren? 
De opbrengst gebruiken we weer om voor jullie mooie 
activiteiten te organiseren. 
  
*Frituurvet kan worden ingeleverd in het fietsenhok.  
*Oud papier mag in de bakken met blauwe deksel 
langs het pad bij de ingang van ons complex. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
RCZ – Rood wit Zaanstad (RWZ)  
Eindstand: 3-3 

 
Ons 1e elftal beleefde een lastige middag, tegen RWZ, dat veel sterker was dan de eerste 
tegenstanders, Knollendam en Wherevogels. Door slechte passing en te lang lopen met de 
bal, leden we veel balverlies. Hierdoor brachten we RWZ in de wedstrijd. Ook was de 
tegenstander wat feller in de duels. Na gepruts in de verdediging van RWZ, krijg Ramazan 
een mooie kans, maar zijn vizier stond nog niet op scherp. Langs de vleugels zorgden de 
RWZ aanvallers regelmatig voor gevaar, maar Rik hield zijn doel de 1e helft schoon.  
Hij werd hierbij regelmatig geholpen door Sander, die in de lucht heerste en met een sliding 
een zeker doelpunt voorkwam. 
 
Na de rust wist de RWZ-spits wel raad met weifelend 
optreden in onze defensie. 0-1. 
Gelukkig maakte ons loopwonder Lex snel gelijk 1-1. We 
wisten hierna echter de bal niet goed vast te houden en een 
regelmatig vrijstaande Jeremy werd te weinig in het spel 
betrokken. Achterin bleef het kwetsbaar en na twee treffers 
van RWZ, leek de wedstrijd gespeeld. Een weer fitte Merijn 
verving de geblesseerde aanvoerder Cees. Verder wisselde 
de technische leiding met lef, door aanvaller Boris in te 
brengen voor verdediger Tjeerd. RCZ gaf niet op en zocht de 
aanval. De Racers maakte 10 minuten voor tijd 2-3 door 
Ramazan. Kort voor tijd maakte Lex de gelijkmaker, waarmee 
RCZ werd beloond voor het niet opgeven, 3-3. 
 
Volgende week uit naar koploper Dynamo, dat zijn drie wedstrijden ruim won. We zijn 
gewaarschuwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 10, 6 oktober 20. 

VV Purmerend MO 17-1 – RCZ MO 17-1 
Derde competitiewedstrijd 3 oktober 2020 – 14:30 uur      
Eindstand: 1-0   
 
CORONA-PROOF VOETBALLEN!  
Wij als vervoerders waren een beetje ongerust, want de coaches waren nog niet  
gesignaleerd en alle meiden zaten al in de kleedkamer. Wij 
bellen en bellen, blekenze er al te zijn en waren ze aan de 
achterzijde van de kleedkamers richting trainingsveldjete zijn 
gelopen, terwijl wij aan de voorkant stonden te wachten. 
Lekker handig! Maar ja, zoals op de foto te zien, ook niet gek, 
want Mark was bijna onherkenbaar met zijn mondkapje voor en 
de daardoor beslagen bril. Het was sowieso een gekke 
gewaarwording zo met de verscherpte maatregelen omtrent 
Covid 19. Geen publiek langs het veld en een eigen 
thermoskan thee mee, want de voetbalkantine is dicht. De 
vraag is natuurlijk of deze maatregelen echt effect hebben, 
want de supporters van de tegenpartij hadden zich bij de 
fietsenstalling verzameld om toch de wedstrijd te kunnen 
aanschouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over de wedstrijd kunnen we kort en bondig zijn. RCZ had heel veel kansen en ik denk dat 
wij zelfs 80% van de wedstrijd op de helft van de tegenpartij hebben gevoetbald, maar vv 
Purmerend wist gelijk in de eerste vijf minuten te scoren, waardoor we de wedstrijd gelijk al 
met een achterstand begonnen. De aanvallen gingen voornamelijk bij Purmerend over 
rechts, maar Femke stond gelukkig haar ‘mannetje’ wel, als linksbenige verdedigster. Mark 
en Fenna gaven een flinke peptalk in de rust, maar het mocht helaas ook in de tweede helft 
niet lukken om te scoren. De daarbij behorende frustratie uitte zich in veel onderling gepraat, 
wat niet echt bevorderlijk is voor het potje voetbal. Dit is zonde, want zoals de coaches al 
aangaven, concentreer je op je eigen voetbal en probeer zo goed mogelijk samen te spelen, 
want zo kom je verder! 
 
Voor nu de foto met onze Megan zegt genoeg 
……..en door!  
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RCZ JO10/3 - IVV Landsmeer 
Het team JO10/3 is niet klein te krijgen. Ook al konden zij vandaag geen overwinning vieren 
deed iedereen tot de laatste seconde zijn best. En het allermooiste zijn de blije gezichten 
aan het eind van de wedstrijd omdat iedereen toch heel trots is op zijn eigen prestatie. En de 
wasmachines zullen vandaag op hoge toeren draaien!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RCZ Miniracers 1- Kadoelen sv Welpen 1 
Zo ziet het overwinningsdansje van de Miniracers 1 eruit. Met 10:4 eindigde een spannende 
wedstrijd. De trainer was super trots dat de kinderen zonder hun supporters (ouders) alsnog 
hun best hebben gegeven. Het team leert elkaar steeds beter kennen waardoor er meer 
samenwerking is op het veld en het resultaat mag er zijn. Veel dank aan de scheidsrechter 
Mats die ervoor zorgde dat iedereen goed de spelregels naleefde. 
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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. 
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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 
 
 
 
  
  



   

   

   

   

   

   

   

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

