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                        Zaandam, september 2022 

 

 

 

Beste RCZ-leden/ouders/verzorgers, 

 

In dit boekje vind je informatie over belangrijke zaken binnen onze vereniging. 

 

Wij zijn een sportieve vereniging voor iedereen die zijn of haar favoriete sport voetbal 

op de gezelligste velden van Zaandam wil spelen. We vinden het belangrijk dat 

prestaties en plezier hand in hand gaan.  

 

RCZ draait op vrijwilligers. Wil jij ook je steentje bijdragen? We horen het graag. 

 

Zijn er nog vragen? Schroom niet en vraag het ons. Onze contactgegevens vind je 

achterin dit boekje of stuur een mail naar info@rcz.nu. 

We wensen alle leden een plezierig en succesvol voetbalseizoen 2022/2023 toe! 

 

RCZ Bestuur 

André Punt – Voorzitter 

Karel Visser – Penningmeester 

Fiona Hoogmoed – Secretaris 

Jeroen Vollrath – Jeugdvoorzitter 

Vabian Braan – Stichting Sportpark Jagersveld 
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1. VOETBAL 

1a. Teams bij RCZ 
Bij de seniorenafdeling op zaterdag spelen 7 teams in de reguliere competitie en 3 

teams in de Veteranencompetitie (1 x35+ en 2x 45+). Bij de seniorenafdeling op 

zondag spelen 3 reguliere teams, 1 damesteam en 1 45+ team. Ook is er een dames 

30+ team dat op vrijdagavond competitie speelt. De selectie, zondag 1 en zondag 

2, spelen hun thuiswedstrijden om respectievelijk 14.00u en 11.30u. 

RCZ speelt daarnaast met meerdere teams mee in een Zaanse 35+ competitie 

waarbij op een aantal vrijdagavonden een onderling toernooi wordt gespeeld 

tegen andere Zaanse verenigingen op halve velden. 

De jeugdafdeling van RCZ telt 31 teams. Voor elke leeftijd vanaf 6 jaar is er een 

team. Ook zijn er meisjesteams in diverse leeftijdscategorieën. Alle jeugdteams 

spelen hun wedstrijden op de zaterdag. 

De RCZ dwergen, 4 en 5 jaar oud, trainen op zaterdagochtend. 

 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2022/2023 

Senioren  geboren voor 1 januari 2003 

JO 20 / MO20 geboren op of na 1 januari 2003 t/m 31 december 2003 

JO 19    geboren op of na 1 januari 2004 t/m 31 december 2004 

JO 18   geboren op of na 1 januari 2005 t/m 31 december 2005 

JO 17 / MO 17 geboren op of na 1 januari 2006 t/m 31 december 2006 

JO 16   geboren op of na 1 januari 2007 t/m 31 december 2007 

JO 15 / MO 15 geboren op of na 1 januari 2008 t/m 31 december 2008 

JO 14   geboren op of na 1 januari 2009 t/m 31 december 2009 

JO 13 / MO 13 geboren op of na 1 januari 2010 t/m 31 december 2010 

JO 12   geboren op of na 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 

JO 11 / MO11 geboren op of na 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 

JO 10   geboren op of na 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 

JO 9   geboren op of na 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 

JO 8   geboren op of na 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 

JO 7   geboren op of na 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 

Dwergen  geboren vanaf 1 januari 2017 

  

In een aantal gevallen is het mogelijk van bovenstaande leeftijdsgrenzen af te 

wijken. Dit is alleen mogelijk in overleg met de technische commissie. 
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1b. Wedstrijden 
Alle teams, behalve Miniracers (JO7) en dwergen, spelen een competitie die door 

de KNVB is ingedeeld. 

Het programma en de uitslagen zijn terug te vinden op onze website www.rcz.nu en 

op www.voetbal.nl van de KNVB. Om de competities daar te bekijken dien je je 

eenmalig te registreren. Maak hierbij gebruik van het email-adres waarmee je bij 

RCZ bekend bent. 

Op www.rcz.nu zijn diverse documenten te downloaden met daarin de officiële 

spelregels etc. van de KNVB.  

Wedstrijdduur; teams seizoen 2022/2023 

Senioren                         2x 45 minuten – heel veld – 11 spelers 

Junioren: 

MO20 2x 45 minuten – heel veld – 11 spelers 

JO18-19                          2x 45 minuten – heel veld - 11 spelers 

JO16-17                          2x 40 minuten – heel veld - 11 spelers 

JO14-15 / MO15            2x 35 minuten – heel veld - 11 spelers 

Pupillen: 

JO13 2x 30 minuten – heel veld - 11 spelers  

JO12                               2x 30 minuten – half veld – 8 spelers 

JO11 / MO11                 2x 30 minuten – half veld – 8 spelers 

JO10                               2x 25 minuten – kwart veld – 6 spelers met wedstrijdbegeleider 

JO8-9                              2x 20 minuten – kwart veld - 6 spelers met wedstrijdbegeleider 

JO7 - Mini Racer            2x 15 minuten – kwart veld - 4 spelers  

 

1c. Trainingen 
Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Kom op tijd en trek kleding aan die 

is afgestemd op de buitentemperatuur. Kom dus niet bij 10 graden vorst in korte 

broek. Dit is wel stoer maar niet echt slim.  

De aan- en afwezigheid bij trainingen wordt genoteerd. Als je een keer niet kan 

komen trainen bel dan tijdig af. Trainingen gaan in principe altijd door. De trainer 

geeft aan welke spelers dienen te helpen het materiaal op te ruimen. De 

trainingstijden per team staan in het overzicht op onze website. Wanneer een speler 

zonder afmelding van een training of wedstrijd wegblijft, kan door de trainer in 

overleg met de Coördinator/Technische coördinator een sanctie opgelegd worden. 
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1d. Afkeuringen 
Op zaterdag en zondag worden de RCZ velden om 08.00/09.00 uur gekeurd door de 

RCZ/KNVB-consul. Bij twijfel kan de consul besluiten om de velden om 12.00 uur te 

herkeuren en wedstrijden alsnog af te gelasten. Indien er niet gevoetbald kan 

worden, wordt dit zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de te ontvangen 

verenigingen en scheidsrechters. 

Velden van tegenstanders - in het geval van uitwedstrijden - worden ook ’s ochtends 

vroeg gekeurd.  

Bij afkeuring wordt dit door de betreffende club doorgegeven aan RCZ. We 

proberen de trainers/leiders hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen zodat er niet voor 

niets afgereisd hoeft te worden. 

Bij afkeuring wordt dit gemeld op de homepage van de website www.rcz.nu en 

staat dit ook vermeld in het wedstrijdprogramma op de website. 

 

1e. Aanwezigheid/afmelden 
De speler dient op tijd aanwezig te zijn. In de Racer en in het wedstrijdprogramma 

op de website staat de tijd waarop de wedstrijd plaatsvindt. De verzameltijd en de 

vertrektijd is in overleg met de trainer/leider. Indien rechtstreeks naar het complex 

van de tegenstander wordt gegaan dient dit altijd aan de leider te worden 

doorgegeven. 

De verzameltijd is er niet voor niets. De speler dient zich om te kleden, de wedstrijd 

dient voor besproken te worden met de trainer/leider en als team dient gezamenlijk 

de warming-up gedaan worden. Hou je dus altijd aan de tijden zoals afgesproken. 

De ouders hebben de plicht om de kinderen van het team te vervoeren i.o.m. de 

leider, desnoods per toerbeurt! 

Je dient je tijdig voor de training of wedstrijd af te melden bij je eigen leider of 

trainer. 

Afmelden voor een wedstrijd uiterlijk op de laatste training in deze week zodat de 

trainer/leider voor vervanging kan zorg dragen. 

 

1f. Douchen 
Wij raden ten zeerste aan om na afloop van de training en wedstrijden te douchen. 

Het is verder zinvol badslippers te dragen, dit o.a. ter voorkoming van voetschimmel.  

 

1g. Spelerspas   
Voor alle spelers (vanaf JO12-pupillen) is er een digitale KNVB-spelerspas met foto. 

Zonder deze pas mag er niet worden deelgenomen aan een wedstrijd.  

 



 

7 
 

 

 

Waarom een spelerspas? 

De digitale spelerspas moet een bijdrage leveren aan het behouden en waar nodig 

terugbrengen van het plezier en respect rond de velden. De pas levert een positieve 

bijdrage aan het imago van het voetbal en aan de motivatie van verenigingen en 

leden. 

Wangedrag op en rond de velden en overtredingen ten aanzien van de 

speelgerechtigheid moeten worden bestreden. De spelerspas is een middel om het 

fair play in het voetbal te stimuleren. De scheidsrechter is verplicht de spelerspassen 

te controleren in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Dit doet hij via de app KNVB 

Wedstrijdzaken. 

Een speler is niet speelgerechtigd als de spelerspas niet kan worden ingezien en 

gecontroleerd door de scheidsrechter in KNVB Wedstrijdzaken. Hij of zij mag dan dus 

niet spelen.  

 

1h. RCZ kleding/schoenen 
Alle leden dienen in het bezit te zijn van een RCZ-voetbaltenue.  

Het tenue bestaat uit een zwart Hummel voetbalbroekje / zwarte kousen en een 

Hummel wit voetbalshirt met RCZ-logo. Het tenue is verkrijgbaar bij Sport 2000 op de 

Gedempte Gracht 38 in Zaandam. Hieronder vindt u de kosten voor de 

verschillende stukken kleding. Op de genoemde prijzen ontvangen RCZ-spelers 10% 

clubkorting bij Sport 2000. 

     Junior  Senior 

Voetbalshirt wit    € 20,99 € 23,99  

Voetbalbroekje zwart  € 16,99 € 16,99 

Kousen    € 10,99 € 10,99 

Sportsweater met ¼ rits  € 39,99 € 42,99 

Trainingsjack    € 27,50 € 29,99 

Trainingsbroek vanaf  € 24,99 € 27,99 

Regenjack     € 39,99 € 42,99 

Ook verschillende maten voetbaltassen en rugtassen 

 

Een aantal RCZ teams speelt in gesponsorde teamkleding, waarbij het tenue wordt 

geleverd door de sponsor.  
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Hiernaast dienen alle spelende leden scheenbeschermers en voetbalschoenen te 

hebben. 

Tijdens de wedstrijden – maar ook tijdens trainingen -  is het verplicht 

scheenbeschermers te dragen. De scheidsrechter kan je van het veld sturen als je 

deze niet draagt. Een slidingbroek onder je voetbalbroek mag wel, maar dan in 

dezelfde kleur als je broekje. Voor en na de wedstrijd dien je andere kleding te 

dragen dan tijdens de wedstrijd. 

Bij trainingen mag je je eigen sportkleding dragen. Wanneer de buitentemperatuur 

onder de 10° is, zijn een lange broek en shirt of jack met lange mouwen verplicht. 

 

1i. Kleedkamers 
De leider/trainer haalt voor de wedstrijd of training de sleutel op in de 

bestuurskamer. Alle spelers worden geacht mee te helpen de kleedkamer weer 

schoon achter te laten. Bij uitwedstrijden dient de kleedkamer ook netjes te worden 

achtergelaten. 

 

1j. RCZ Dwergen 
Een groep jongens en meisjes van (bijna) 4 en 5 jaar bereiden wij - door een wekelijks 

training - voor op het later gaan voetballen in een echt team waar ook wedstrijden 

gespeeld worden. 

Door de wekelijkse training op zaterdagochtend leren de kinderen spelenderwijs 

omgaan met de bal en zodoende voetballen. De dwergen (jeugdleden van 4/5 

jaar)  trainen elke zaterdag op het trainingsveld of bij slecht weer in de hal. 

Deelname aan de trainingen is geheel kosteloos. 

Als de dwergen qua leeftijd toe zijn aan voetballen in teamverband zullen er uit de 

dwergengroep teams gevormd worden die vervolgens in de Mini competitie (4 

tegen 4 voetbal) worden ingedeeld. We streven ernaar om 2x per seizoen (augustus 

en januari) vanuit de dwergen een nieuw RCZ Mini jeugdteam door te laten 

stromen.  
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2. CONTRIBUTIE EN LID WORDEN 
 

2a. Contributie  
Contributiebedragen seizoen 2022/2023 

Leeftijdscategorie  Geboorte-jaar   Jaarcontributie 

    

Senioren    2002 en ouder   170,- 

Vet 30+ (vrijdag 7x7)        80,-  

JO20    2003     170,-  

JO19/MO19   2004     130,- 

JO18    2005     130,-  

JO17/MO17   2006     100,-  

JO16    2007     100,-  

JO15/MO15   2008     100,-  

JO14    2009     100,-  

JO13/MO13   2010     100,-  

JO12    2011     100,-  

JO11    2012       80,-  

JO10    2013       80,-  

JO9    2014        80,-  

JO8    2015         80,-  

JO7    2016         80,-  

Dwergen   2017 en jonger   gratis   

Niet spelend lid            52,-    

 

De contributie wordt geïnd en verwerkt door NIKKI. 
 

U ontvangt aan het begin van het seizoen of daarna binnen een maand na 

inschrijving een e-mail van Nikki met daarin een iDeal betaallink en de mogelijkheid 

om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in 

maandelijkse termijnen te voldoen. Dan ontvangt u maandelijks een mail. Bij de 

betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in 

rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen 

vervallen deze administratiekosten. 

 

 



 

10 
 

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een 

e-mail te sturen naar rcz@nikki.nl  

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-

mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van 

welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning 

van contributiegelden verzorgt. 

 

Administratiekosten termijnbetalingen 

In het geval van maandelijkse termijnbetalingen worden administratiekosten in 

rekening gebracht, namelijk 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- 

per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in 

maandelijkse termijnen betaalt.    

 

Vergoedingen via derden 

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te 

voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator 

of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt 

van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer 

de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer 

er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf 

aan NIKKI te voldoen. 

 

Let op!  

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur 

zullen volgen gedurende het seizoen: 

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het 

bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op rcz@nikki.nl  

2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden 

ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de 

contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen. 

3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen 

aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI. 

4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen 

een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als 

onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. 

 

Geef tijdig adreswijzigingen, ander banknummer, e- mailadressen van leden en 

ouders etc. door aan ledenadministratie@rcz.nu! 

Contributierekening RCZ - NL83INGB0000654925 – t.n.v. Racing Club Zaandam 

RCZ werkt samen met Jeugdsportfonds en Meedoen Zaanstad 

Hoewel we als vereniging erg lage contributiebedragen per seizoen hanteren zijn er 

toch gezinnen waarvoor het opbrengen van deze contributie moeilijk is. Omdat we 

alle kinderen de mogelijkheid willen geven om te kunnen sporten werken we samen 

met het Jeugdsportfonds en Meedoen Zaanstad in die gevallen waarbij het aan 

financiële middelen ontbreekt om anders lid te worden. 

Aanvragen kunnen niet bij RCZ worden ingediend maar bij de betreffende 

organisaties die vervolgens contact met onze vereniging opnemen. Vervolgens 

meldt men zich aan als lid van de vereniging. Meer informatie is te vinden op onze 

website. 

mailto:rcz@nikki.nl
mailto:rcz@nikki.nl
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2b. Aanmelden als lid 
Om lid worden van RCZ meldt men zich aan met een aanmeldingsformulier, digitaal 

via de website www.rcz.nu of verkrijgbaar in de RCZ kantine. Aansluitend wordt u 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en vult u het volledige 

inschrijvingsformulier in. Senioren en jeugdleden vanaf 12 jaar dienen een (digitale) 

foto mee te nemen en leden vanaf 16 jaar hun legitimatiebewijs. Het lidmaatschap 

wordt aangegaan voor een onbeperkte periode en bij geen bericht elk jaar 

automatisch verlengd. 

2c. Afmelden als lid 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 30 april van 

het lopende jaar via ledenadministratie@rcz.nu. Indien de opzegging na deze 

datum is ontvangen is contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. Indien u 

bedankt gedurende het seizoen is toch contributie verschuldigd voor het resterende 

seizoen. 

3. AVG 
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rondom persoonsgegevens ingegaan 

(AVG). Als vereniging moet ook RCZ hieraan voldoen. In het kort betekent dit dat wij 

duidelijk moeten aangeven met welk doel persoonsgegevens gevraagd worden en 

wat er met deze informatie gebeurt. Daarnaast kan iedereen zelf bepalen hoe 

zijn/haar persoonlijke gegevens gebruikt worden. Hieronder meer details: 

3a. RCZ en privacy 
Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

van kracht. In het kort ook wel de nieuwe privacywet genoemd. Deze wet heeft ook 

consequenties voor de werkwijze van RCZ met persoonsgegevens. RCZ gaat 

uiteraard zorgvuldig om met de privacygegevens van de leden. Deze gegevens 

worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor het 

lidmaatschap en de uitwerking van voetbal- en verenigingsactiviteiten worden 

persoonsgegevens van en over leden vastgelegd. We beperken het vastleggen en 

het gebruik van deze persoonsgegevens tot de informatie die strikt noodzakelijk is 

voor het functioneren van de voetbalvereniging. 

RCZ verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van het lidmaatschap, tenzij RCZ wettelijk verplicht is om uw 

persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. De verwerkers van gegevens, 

zoals Sportlink, hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld. In het 

privacyreglement is beschreven hoe RCZ omgaat met de ledengegevens en welke 

rechten een lid heeft. De privacy policy van RCZ staat op de website. 

3b. Sportlink 
Na je aanmelding bij de KNVB en/of RCZ verwerkt Sportlink jouw gegevens. Sportlink 

waarborgt en respecteert hierbij jouw privacy, onder andere door naleving van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en de van toepassing zijnde 

gedragscodes. 
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3c. Beeldmateriaal 
Voor de foto die nodig is voor het lidmaatschap van de KNVB kunt u zelf via 

www.voetbal.nl (of de app) aangeven of deze publiek zichtbaar is. Wij plaatsen, 

zoals vermeld in onze privacy policy, actiefoto’s van wedstrijden of andere 

activiteiten op onze website of sociale media. U kunt deze altijd laten verwijderen 

door een bericht te sturen naar info@rcz.nu. 

 

4. COMMUNICATIE EN SPONSORING 
 

4a. Clubblad de Racer 
Het clubblad van RCZ heet De Racer; deze verschijnt wekelijks in digitale vorm en 

ontvang je op het e-mailadres dat bij RCZ bekend is. De Racer is ook wekelijks te 

downloaden vanaf de website van RCZ. 

We hopen dat van elk jeugd- en seniorenteam de leider en of een ouder een 

wedstrijdverslagje (en eventueel foto’s) van de wedstrijden wil schrijven zodat we 

deze in het clubblad kunnen plaatsen. 

Wil je zelf iets mededelen via de Racer dan kan dit door voor maandag 12.00 uur 

een mail te sturen aan redactie@rcz.nu 

 

4b. Website 
RCZ heeft een eigen website. Deze kun je vinden op www.rcz.nu 

Om de website up-to-date te houden moeten we wel van informatie worden 

voorzien. Dus mail wetenswaardigheden, foto’s, verslagen en nieuws over je team 

naar de webmaster via emailadres redactie@rcz.nu 

 

4c. Facebook & Instagram 
Like onze pagina op Facebook en volg ons op Instagram. Ook hier delen we nieuws 

en foto’s: www.facebook.com/voetbalverenigingrcz en 

www.instagram.com/voetbalverenigingrcz. 

 

4d. Sponsoring & reclameborden 
Bij RCZ zijn diverse sponsormogelijkheden. Wanneer we het over sponsoring hebben, 

spelen voor ons geld, materialen en dienstverlening een rol. Maar sponsoring is meer. 

Voor de sponsor geldt dat: 

• Sponsoring leuk is om te doen 

• Sponsoring het bedrijf een sympathiek imago geeft 

• Sponsoring een creatief gebeuren is 

Indien u een jeugdteam wilt sponsoren, kunt u contact opnemen met de 

jeugdvoorzitter Jeroen Vollrath. Voor alle andere vragen over advertenties en/of 

http://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz
http://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz
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reclameborden neemt contact op met Karel Visser. In een persoonlijk gesprek 

kunnen de diverse mogelijkheden tot sponsoring besproken worden. Samen kunnen 

we komen tot een sponsorplan op maat. 

Trainers/leiders en ouders die een sponsor weten voor het eigen team worden ook 

verzocht dit eerst kort te sluiten met bovenstaande contactpersoon. 

 

4e. Onze Clubwinkel 
Met OnzeClubWinkel kunt u gemakkelijk en gratis RCZ zelf sponsoren. Bij elke online 

aankoop in 750 online shops, o.a. bol.com, zalando.com, thuisbezorgd.nl, krijgt RCZ 

een percentage van het aankoopbedrag. U betaalt zelf niets extra en kunt zelf ook 

sparen. Hoe werkt het? Ga naar www.rcz.nu, klik op de OnzeClubWinkel button, kies 

de webwinkel en doe uw aankoop.  

 

4f. Club van 100 
Ruim 20 jaar geleden werd een club binnen onze club opgericht: De Club van 100. 

Het streven was 100 leden te halen die elk jaar een bijdrage storten om ons aller RCZ 

financieel te steunen. Dit streven werd al heel snel bereikt. Er zijn inmiddels meer dan 

100 leden die via de Club van 100 een extra bijdrage leveren aan de club. De Club 

van 100 steunt RCZ in haar algemeen belang en wil dat iedereen binnen RCZ profijt 

heeft van de financiële bijdragen die zij geven aan diverse projecten. 

Wat is er de afgelopen jaren zoal gebeurd met deze bijdragen? Bijvoorbeeld:. 

Toiletrenovatie; lichtmasten; ballen; bestrating; ballenvangers; beamer; TV; 

geluidsinstallatie; koelkasten; bierpomp, nieuwe meubilair in de kantine, de 

nieuwbouw van de bar. De laatste grote uitgave was een bijdrage aan onze nieuwe 

speeltuin. 

In de kantine hangt het bord van de Club van 100 waarop vermeld is wie er op dit 

moment lid zijn. 

Er is plaats voor 135 bordjes met leden; er zijn nog enkele plaatsen vrij!! Voor 46 euro 

per jaar kun je lid worden van de Club van 100. Hierna wordt je naam toegevoegd 

op het bord dat in de kantine hangt. 

Dit is de unieke kans om je nu aan te melden en voor 46 euro per jaar lid te zijn van 

dit speciale gezelschap van leden. 

Informatie of lid worden? Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu 

Leden van de Club van 100 worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken 

op : IBAN nummer NL59INGB0007975074, ten name van: RCZ Club van 100 

 

  

 

 

http://www.rcz.nu/
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5. DIVERSEN 
 

5a. Grote Club Actie 
Aan het begin van het voetbalseizoen start elk jaar de Grote Club Actie. De 

afgelopen jaren hebben we van de opbrengst van de loten van de Grote Club 

Actie diverse activiteiten georganiseerd voor alle jeugdteams. Een opsomming 

hiervan: organisatie Sinterklaasfeest, Oliebollentoernooi in de Struijk, jeugdtoernooi, 

jeugdweekend, huldiging kampioenen. 

We gaan er daarom vanuit dat alle spelers zich inzetten om geld voor onze club 

binnen te halen. Bij de start van het voetbalseizoen ontvangen alle jeugdspelers van 

ons een informatiepakket. We gaan ervan uit dat alle leden loten verkopen 

(minimaal 5 loten per jeugdlid). De opbrengst komt ook ten goede aan jouw team!! 

Voor de beste verkopers stellen we als vereniging nog een leuke prijs ter beschikking. 

Een lot kost 3 euro waarvan € 2,40 voor RCZ bestemd is en in de jeugdkas terecht 

komt. 

 

5b. Activiteiten 
RCZ organiseert buiten het voetbal om voor alle groepen diverse activiteiten. Van 

toernooien, sinterklaasfeest, bingo avonden, familiedag, BBQ’s  en 

klaverjastoernooien. Ideeën en suggesties van leden zijn van harte welkom. Stuur je 

ideeën naar jeugdevenementen@rcz.nu. 

 

5c. Oude kranten en frituurvet 
Bij de kantine van RCZ buiten staan blauwe papiercontainers. Als je toch naar 

trainen komt neem dan meteen de oude kranten van thuis mee. Elke kilo kranten 

levert geld op voor onze club. 

In het fietsenhok staat een gele container waarin je gebruikt frituurvet kunt 

achterlaten. Het frituurvet wordt hergebruikt en als club ontvangen we een 

financiële bijdrage voor elke volle container. 

 

5d. Verzekering 
Alle geregistreerde leden (aangemeld bij de KNVB, dit wordt geregeld door RCZ bij 

inschrijving) vallen onder de collectieve ongevallenverzekering die is afgesloten door 

de KNVB. De polis en geldende condities zijn in te zien bij de secretaris. 
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6. GEDRAGSREGELS 
Misdragingen tijdens de wedstrijd worden volgens de KNVB-regels afgedaan. 

Kosten van kaarten worden door RCZ doorberekend aan de veroorzaker van de 

boete. Je ontvangt hierover bericht van RCZ en dient binnen 14 dagen de boete te 

hebben betaald. In het geval dat er een boete aan een heel team wordt opgelegd 

dan zal deze boete worden doorberekend aan alle spelers van het team. 

We verwijzen verder naar het RCZ Gedragsreglement; alle leden dienen op de 

hoogte te zijn van de afspraken die zijn vastgelegd in dit reglement. Het gehele 

reglement is gepubliceerd op de RCZ website. 

 

Verkorte versie RCZ Gedragsregels :  

• We gedragen ons sportief en respectvol 

• We schelden, pesten en discrimineren niet 

• Bedreigingen en lichamelijk geweld worden niet getolereerd 

• We luisteren naar de coach en trainer 

• We komen afspraken na 

• We hebben respect voor medespelers, de tegenpartij en toeschouwers 

• We zijn zuinig op de spullen van een ander en op de spullen van onze 

vereniging 

• We accepteren beslissingen van de scheids- en grensrechter en 

teambegeleiders 

• Onze ouders zijn betrokken en zetten zich in door te helpen 

• Onze ouders/toeschouwers moedigen positief aan 

• Onze toeschouwers blijven achter de omheining 

• Onze ouders/toeschouwers laten de coaching over aan de coach/trainer 
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7. VRIJWILLIGERS EN INZET LEDEN EN OUDERS 

7a. Inzet vrijwilligers 
RCZ is een vereniging die draait op vrijwilligers. Het onderhoud van ons complex en 

de velden ligt geheel in handen van de dagploeg. Het kantinepersoneel staat er 

voor jouw plezier. De trainers/leiders besteden in hun vrije uurtjes heel wat tijd in het 

opleiden en begeleiden van de jeugdteams. Scheidsrechters staan er toch ook 

maar weer elke week om de wedstrijden in goede banen te leiden. 

Door de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers is RCZ in staat om iedere dag 

van de week voor vele spelers en speelsters het spelletje voetbal op het RCZ 

complex mogelijk te maken. Vrijwilligers op allerlei gebied zijn bij RCZ actief, en 

zonder deze vrijwilligers is dit alles niet mogelijk.  

Voor iedereen is er wel een taak te vinden en overal binnen onze club is extra hulp 

nodig. We hopen dan ook dat alle leden (en hun ouders) een bijdrage leveren om 

onze club draaiende te houden 

Wil jij ook iets doen voor onze club meld je dan aan bij één van de bestuursleden. 

 

7b Verplichte kantinediensten 
Zoals in de ledenvergadering van november 2011 is besloten wordt er bij RCZ 

gewerkt met verplichte kantinediensten voor alle leden vanaf 18 jaar en ouders van 

jeugdleden tot 18 jaar. 

Wij hebben als vereniging en bestuur het nog lange tijd geprobeerd om het zelf met 

de vaste groep kantinemedewerkers te redden, maar deze worden mede als het 

gevolg van de grootte en groei van onze jeugdafdeling overbelast. Daarom is 

besloten de eerder in de jaarvergadering bekrachtigde maatregel aan te houden. 

Wat houdt deze regel in en wat betekent dit voor de ouders van onze jeugdleden? 

Bij thuiswedstrijden van uw kind vermelden we in het clubblad per team het tijdstip 

waarop een ouder van dat team assisteert in de kantine. De teamleider ontvangt 

van de club een bericht wanneer u aan de beurt bent. Deze kantinedienst (ca. 2,5 

uur) zal altijd voor of na de wedstrijd van uw kind zijn zodat u gewoon naar de 

wedstrijd van uw kind kunt kijken. Concreet betekent dit dat een ieder ten hoogste 2 

x per seizoen aan de beurt is voor invulling van zo’n kantinedienst. Voor senioren 

leden zal dit uiteraard ook voor of na hun wedstrijd zijn. Dit geldt zowel op zaterdag 

als zondag en tevens zal op donderdagavond per seniorenteam gerouleerd 

worden. 

In de jaarvergadering van april 2015 is daarnaast besloten dat het niet invullen van 

deze verplichte kantinedienst door een lid of ouder van een jeugdlid een boete 

oplevert van € 50,-. Wij rekenen er echter op dat dit niet zover hoeft te komen. 
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7c Opleiding 
Bij RCZ bieden we “Opleiding op Maat”. We bieden alle vrijwilligers binnen onze club 

de mogelijkheid een opleiding te volgen die past bij het vrijwilligerswerk wat gedaan 

wordt. Trainers, leiders, AED, EHBO-ers, kantinebezetting, scheidsrechters voor 

iedereen is er een opleiding die bij je past. Ook kan je bij RCZ stage lopen. 

Informeer bij het bestuur naar de mogelijkheden. 

 

8. Accommodatie en contact 
RCZ voetbalt op sportpark Jagersveld. 

Sportpark Jagersveld 

Dr. H.G. Scholtenstraat 20 

1509 AR Zaandam 

Telefoonnummer kantine: 075-6167190 

 

Op onze website www.rcz.nu en in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief De Racer vind 

je alle contactgegevens. 

 

Postadres: 

RCZ 

Amrum 37 

1506 BR Zaandam 

Website: www.rcz.nu 

Mail: info@rcz.nu 

 

VEEL PLEZIER DIT SEIZOEN! 

Alleen door samen te werken, een team te zijn, kunnen we de naam van RCZ hoog 

houden.  

We hopen dat je er trots op bent om een Racer te zijn. 

Veel voetbalplezier dit seizoen! 

Meer informatie? Stuur een e-mail aan info@rcz.nu of neem contact op met één van 

de bestuursleden. 

 

http://www.rcz.nu/
http://www.rcz.nu/
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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS  

Voetbalvereniging RCZ 

Dr. H.G. Scholtenstraat 20 

1509 AR Zaandam 

tel kantine: 075-6167190  

mail: info@rcz.nu 

website: www.rcz.nu 

 

 

 
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  

Technisch jeugdcoördinator Marco van Biljouw 06-50281071 TJC@rcz.nu 

Coördinator JO16 – JO19  Mitchel Beckman 06-37354661 Coordinator-jo16tmjo19@rcz,nu  

Coördinator JO11 – JO15 Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo11tmjo15@rcz.nu  

Coördinator JO7 -JO10 Frank Meijn 06-52781902  Coordinator-jo7-8-9-10@rcz.nu  

Coördinator MO11 – MO20 Denise Aafjes 06-52402595 Coordinator-meisjes@rcz.nu  

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

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

Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi Toernooi-commissie 
 

RCZtoernooi@rcz.nu 

Inschrijvingen jeugd Corrine Heck 06-51744708 Corrine@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:TJC@rcz.nu

