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NieuwjaarsRacer seizoen 2017-2018 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op 

www.rcz.nu 

Volg ons ook op Facebook!   

http://www.rcz.nu/
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
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Voetbalvereniging RCZ 

Dr. Scholtenstraat 20 

1509 AR  Zaandam 

Kantine tel. 075-6167190 

info@rcz.nu  

www.rcz.nu 

Bestuur Voorzitter  

Andre Punt  

tel. 06-20136764 

voorzitter@rcz.nu 

Bestuur Commerciële Activiteiten/ 

Penningmeester  

Karel Visser  

tel. 06-14727292 

penningmeester@rcz.nu 

Bestuur Secretaris  

Fiona Hoogmoed  

tel. 0650428820 

secretaris@rcz.nu  

 

Bestuur Jeugdafdeling 

Jeroen Vollrath  

tel. 06-54383837 

jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 

Bestuur Stichting Sportpark 

Vabian Braan  

tel. 06-27023601 

stichting-sportpark@rcz.nu 

 

Wedstrijdsecretaris  

Gerth-Jan Heck  

tel.  06-57967592 

wedstrijdsecretaris@rcz.nu 

 

Ledenadministratie en contributie 

Petra Koppen  

tel. 06-51699951 

ledenadministratie@rcz.nu 

 

Coördinator toernooien 

Karel Koning   

tel. 06-36036588 

toernooi-coordinator@rcz.nu 

Coördinator Zaterdag 

Klaas Dallinga  

tel.  06–46168265 

coordinatorzaterdag@rcz.nu 

Technisch Jeugdcoördinator 

Jordy de Jong  

tel. 06-12154539 

 

Coördinator JO17-19 

Jeroen Vollrath 

tel. 06-54383837 

Jeugdvoorzitter@rcz.nu 

 

Coördinator JO12-JO15 

John van Dongen  

tel. 06-12109747 

d-coordinator@rcz.nu 

 

Coördinator JO10-JO11 

Mirjam Reimers 

tel. 06-15951725 

mirjamreimers@gmail.com 

 

Coördinator JO8/JO9/Mini’s/Dwergen 

Jan Sjouwerman  

tel. 06-10175357 

jeugdcoordinator@rcz.nu 

Coördinator Meisjes 

Krista Steding – Van der Wardt 

Coordinator-meisjes@rcz.nu 

 

Coördinator stageplaatsen 

Gert Nieborg  

tel. 06-14739528 

stage-coordinator@rcz.nu  

Jeugdactiviteiten  

Gea van de Stadt  

tel. 06-37149612 

jeugdevenementen@rcz.nu 

 

Kantineplanning 

André Punt 

Tel. 06-20136764 

voorzitter@rcz.nu 

Inkoop - Anton de Bois  

tel 06-10374645 

 

Club van 100 

Ada van der Wardt 

tel 06-38454714 

Clubvan100@rcz.nu 

 

Clubblad de Racer  

Joyce Diel 

redactie@rcz.nu 

 

Website/Facebook RCZ 

Fiona Hoogmoed 

info@rcz.nu 
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Programma aankomend(e) week(end) 

16 jan 18.30 Hercules Zaandam sc JO13-1 RCZ JO13-1 (Vrije ronde)   

UITSLAGEN afgelopen week 

Geen gespeelde wedstrijden 

 

 
Waar        : 

In de kantine van RCZ 

Hoe laat   :  

Om 18.30 uur worden jullie 

verwacht en het 

gourmetten duurt tot 

ongeveer 20.30/21.00   

Voor wie   : JO15-1,JO15-2 en JO15-3 nu de JO14-1  .               

Kosten     : Gourmetten gratis, drinken voor eigen rekening via de bar.      

   Wij hopen jullie dus allemaal te zien op Vrijdag 19 Januari 2018 in het clubhuis van RCZ.  

Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan jeugdevenementen@rcz.nu t.a.v. Gea van de 

Stadt 

 i.v.m de voorbereiding kan het opgeven tot 15 januari 2018. 

 Deze activiteit is mogelijk gemaakt door de loten verkoop van de Grote Clubactie. 

Namens de jeugdactiviteiten van RCZ .  

mailto:jeugdevenementen@rcz.nu
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Op 9 en 10 juni vindt het 3e RCZ Ella Arendse jeugdtoernooi plaats, het leukste en gezelligste voetbaltoernooi 

van Nederland!!! Voor ieder RCZ jeugdteam is er een eigen poule met tegenstanders van verschillende 

verenigingen. Er zijn nog wat plekken vrij in de poules, dus nodig bevriende teams snel uit! 

 Ze kunnen zich aanmelden via: een email naar rcztoernooi@rcz.nu of inschrijven via de website:  

https://www.rcz.nu/618/ella-arendse-jeugdtoernooi/ 

 

 

https://www.rcz.nu/618/ella-arendse-jeugdtoernooi/
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Een nieuwe, makkelijke manier om  

RCZ te sponsoren  

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar 

https://www.sponsorkliks.com/ 

Kies RCZ als doel en ga daarna naar de online webshop van je keuze. Er zijn 

meer dan 750 online winkels aangesloten, waaronder 

 

  
Elke aankoop, dus ook je pizza, bij een van deze bedrijven levert RCZ een 

commissie op, terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niets extra. 

Klik hier voor een overzicht van ALLE deelnemende winkels 

 Op onze website staat ook een banner van SponsorKliks.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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Geen aangeleverde verslagen 

 

 

De kerstvakantie is weer voorbij. We hopen dat jullie met volle teugen hebben genoten! 

Maandag 8 januari beginnen de trainingen weer voor jeugd en senioren. De dwergentraining start 

eind januari, wanneer de voorjaarscompetitie ook weer begint. 

  

Er zijn nieuwe teams bijgekomen en een klein aantal kinderen is in overleg in een ander team 

geplaatst. Op de website www.rcz.nu vind je alle informatie over jouw team, trainer, teamleider en 

trainingstijden. 

  

 

Op zaterdag 13 januari is er Nieuwjaarsinstuif bij RCZ.  

De zondagselectie en veteranen spelen wedstrijden (14.00u, 2x 30 minuten). Na afloop een 

hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! 

 

 

http://www.rcz.nu/
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