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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 aankomende week- THUIS 

 

Datum Tijd Thuis Uit type 

3-mrt 10.00 RCZ JO9-1 Hercules Zaandam sc JO9-1 be 

3-mrt 12.00 RCZ JO15-1 Oosthuizen JO15-1 co 

4-mrt 12.00 RCZ VR1 (zon) VVH/Velserbroek VR2 (zon) co 

4-mrt 14.00 RCZ 1 (zon) SVA 1 (zon) co 

 

Programma aankomende week- UIT 

 

Datum Tijd Thuis Uit type 

3-mrt 12.30 Wieringermeer 35+1 RCZ 35+2 co 

3-mrt 12.45 KFC JO14-4 RCZ JO14-1 co 

3-mrt 14.30 Real Sranang sv. 35+2 RCZ 35+1 co 

4-mrt 12.00 Hercules Zaandam sc 3 (zon) RCZ 2 (zon) co 

4-mrt 12.00 Hellas Sport 2 (zon) RCZ 4 (zon) co 

 

 

Donderdag 1 maart: 

17.30-20.45: Mireille 

20.45-einde: René Pietersma 

Zaterdag 3 maart:  

09.00 -13.00: Mary & Sanne 

Zondag 4 maart: 

11.00-15.00: Fiona 

14.00-16.30: Speelster dames 1 

14.30- einde: 2 vaste medewerkers 

16.00-18.30: 2 spelers RCZ 1 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic2Mr7ucPZAhVQasAKHX9uDl0QjRx6BAgAEAY&url=https://www.hdmonline.nl/index.php?page%3D284&psig=AOvVaw1a63R72VpDm-odU4tWpVpz&ust=1519730102876705
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UITSLAGEN afgelopen week  

 

 

 

In de voorjaarsvakantie zijn er geen jeugdtrainingen.  

 

Uitzondering: De teams  JO14, JO15, JO17 trainen wél op de 

donderdag. 
  
De kantine is alleen open op de clubavond donderdag 1 maart. 
  
Op zaterdag 3 maart 10.00u is er wel dwergentraining 

 
 

Aktiviteitenkalender 
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Pupil van de week 

 

 

Mitchel Schram en Laila Sophie Oujjit uit het team RCZ JO7-2               

zijn uitgekozen om op zondag  4 maart  2018  samen Pupil van de Week te zijn bij de wedstrijd van  
RCZ 1 tegen SVA 1.  

Jullie kunnen je die middag bij de bestuurskamer melden om 12.15 uur (bij trainer Marco van 
Petersen, Stefan van Dam en Michel Kersten). 
Wat er daarna allemaal gebeurt is nog een verrassing maar het wordt een leuke middag. 

Namens de jeugdafdeling van RCZ wensen wij jullie veel plezier deze middag! 
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Mededeling van de ledenadministratie 
 
We gaan de goede kant op: 2/3 van onze leden betaalt per automatische incasso! Dit 
scheelt de administratie veel werk, omdat we geen facturen meer per post hoeven te 
versturen.  
 
Vanaf dit seizoen is de ledenadministratie gestart met het versturen van de facturen 
en herinneringen per e-mail naar leden die hun contributie nog zelf overmaken. Dit 
om werk en kosten te besparen. Nu is het van belang dat we een juist e-mailadres 
hebben. Maakt u nog zelf uw contributie over en denkt u niets per mail ontvangen te 
hebben? Geef dan een goed e-mail adres door! Beter is het om een machtiging af te 
geven aan de ledenadministratie voor automatische incasso. Dat is ook nog eens 
voordeliger.  
 
Vanaf deze week starten we ook met het versturen (per post) van de eerste 
aanmaningen. Deze leden krijgen een boete van € 10,- erbovenop.   
Zonde van het geld natuurlijk. Dit kunt u voorkomen door in oktober en januari 
voldoende saldo op uw rekening te hebben én uw juiste e-mail-adres door te geven.    
Kijkt u snel na of uw contributie is betaald en voorkom deze aanmaning door nu uw 
contributie over te maken. 
 
Via deze link komt u op het wijzigingsformulier en kunt u een machtiging/e-mailadres 
doorgeven.  
 
Kortom: 
 
- Geef een machtiging af (ingaande seizoen 2018-2019) 
- Geef een goed e-mail adres door  
- Geef een verhuizing en verandering van bank(rekeningnummer) door. 
- Check uw administratie 
 
Dit maakt het voor de ledenadministratie een stuk makkelijker. Zeker nu het 
ledenaantal ruim boven de 600 ligt en nog steeds groeit! 
 
Bovendien de club kan niet bestaan zonder uw bijdrage!! 
 
Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra Koppen 
ledenadministratie@rcz.nu 
 

 

https://www.rcz.nu/Data/RCZ/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Wijzigingsformulier_RCZ.pdf
mailto:ledenadministratie@rcz.nu
mailto:ledenadministratie@rcz.nu
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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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