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PROGRAMMA komende week Thuis 

 

Zeg, volg jij het allemaal wel? 
 
 
 
 

 

 

 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
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Programma volgende week UIT 

 

UITSLAGEN afgelopen week  
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Dwergentraining programma: 
zaterdag 25 mei geen training    i.v.m. Freek groot toernooi  

donderdag 30 mei 100% Fun-ochtend voor RCZ dwergen en JO7 
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Club van het Jaar-verkiezing 

In 2018 werden we, met jullie hulp, Vereniging 

van het Jaar voor de provincie Noord-Holland.  

Ook dit jaar doen we weer mee met deze 

Verkiezing die nu Club van het Jaar heet. 

www.clubvanhetjaar.nl.  

Stem nu op RCZ!! 
LET OP: na het stemmen krijg je een email met 

een bevestigingslink. Vergeet niet op die link te 

klikken, anders telt je stem niet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij ook scheidsrechter worden? 

Dan is dit iets voor jou! 
 

 

 

Aan het begin van seizoen 2019-2020 start bij RCZ namelijk een KNVB cursus 

"verenigingsscheidsrechter". 

 

De cursus bestaat uit 4 verplichte cursusavonden verdeeld over 3 maanden. Deze 

avonden worden gehouden in de RCZ-kantine. De exacte data zijn nog niet 

beschikbaar maar volgen zo spoedig mogelijk. Inschrijven kan wel al via deze 

link: https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055. Zie 

ook: https://www.rcz.nu/458/scheidsrechters/ 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Nauta via 

scheidsrechters@rcz.nu 

 

http://www.clubvanhetjaar.nl/
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13229055
https://www.rcz.nu/458/scheidsrechters/
mailto:scheidsrechters@rcz.nu
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Contributie seizoen 2019/2020 

Na een aantal jaren de contributie niet te hebben verhoogd, heeft het bestuur besloten om per het 

nieuwe seizoen (1 juli 2019) een kleine contributieverhoging van € 5,- per jaar door te 

voeren.  Hieronder een overzicht van de contributie per leeftijdscategorie. 

  Geboortejaar Bank / 

kasbetalin

g        

Automatische incasso 

Senioren 1999 of ouder 175,- 165,-         2 x 82,50 

JO20 2000 175,- 165,-         2 x 82,50 

JO19/MO19 2001 135,- 125,-         2 x 62,50 

JO18 2002 135,- 125,-         2 x 62,50 

JO17/MO17 2003 105,- 95,-           2 x 47,50 

JO16 2004 105,- 95,-           2 x 47,50 

JO15/MO15 2005 105,- 95,-           2 x 47,50 

JO14 2006 105,- 95,-           2 x 47,50 

JO13/MO13 2007 105, 95,-           2 x 47,50 

JO12 2008 105,- 95,-           2 x 47,50 

JO11 2009 85,- 75,-           2 x 37,50 

JO10 2010 85,- 75,-           2 x 37,50 

JO9 2011 85,- 75,-           2 x 37,50 

JO8 2012 85,- 75,-           2 x 37,50 

JO7/MiniRacers 2013 85,- 75,-           2 x 37,50 

Dwergen 2014 en 

jonger 

gratis   

Niet spelend 

lid / B-

lidmaatschap 

  52,- 52,-          2 x 26,- 
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Contributiebetaling eerste/lopende seizoen: 

Voor nieuwe leden: 

Na aanmelding zal een kennismakingsgesprek met de ouders of de volwassen speler plaatsvinden. 

U levert hier uw ingevulde inschrijvingsformulier in. Tevens bent u hierbij direct verplicht de contributie 

voor het eerste/lopende seizoen volledig te betalen incl. de éénmalige kosten voor de inschrijfkosten 

bij de KNVB (€10,-).  Bij inschrijving na 1 januari rekenen we de helft van de contributie. 

De contributie voor de volgende seizoenen gaat via automatische incasso: 

Betaling via incassomachtiging 

Indien een incassomachtiging is afgegeven dan wordt de jaarcontributie geïncasseerd in in 2 

termijnen en in 2 gelijke delen. Zie de bedragen hierboven. 

1e incasso – eind september  

2e incasso – begin januari  

We verzoeken u te zorgen dat er in de periode waarin wij de incasso verzorgen voldoende saldo op 

uw rekening staat. Indien de bank het bedrag storneert of er om een andere reden geen incasso 

mogelijk is dan verzoeken wij u het betreffende bedrag binnen 8 dagen te voldoen. Bij niet en/of niet 

tijdig betalen wordt een bijdrage voor administratie en incassokosten in rekening gebracht; €10,- bij de 

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

 

Betaling via bank na ontvangen factuur 

Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven ontvangt u in augustus per mail of post een 

factuur met daarin het te betalen contributiebedrag. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij niet en/of niet 

tijdig betalen wordt een bijdrage voor administratie en incassokosten in rekening gebracht; €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. 

Download hier uw wijzigings/machtigingsformulier 

Informatie 

Voor vragen omtrent de contributiebetaling kunt u terecht bij : 

Petra Koppen: ledenadministratie@rcz.nu  

Contributierekening RCZ, NL83INGB0000654925, .n.v.  Racing Club Zaandam 

 

Mocht contributiebetaling financieel een issue zijn, dan bestaat de mogelijkheid om de contributie door 

gemeente Zaanstad te laten betalen. Meer informatie vindt u hier: 

Informatie over contributiebetaling via Meedoen Zaanstad      

NB: aanmelding via Meedoen Zaanstad alleen is niet voldoende voor inschrijving. Meld u of uw kind 

daarnaast aan bij rcz en we nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek. 

 
 
 

 

https://www.rcz.nu/573/lid-worden/
https://rcz.voetbalassist.nl/Data/RCZ/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Wijzigingsformulier_RCZ.pdf
mailto:ledenadministratie@rcz.nu
https://www.meedoenzaanstad.nl/products
https://www.rcz.nu/573/lid-worden/
https://www.rcz.nu/573/lid-worden/
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Kampioenen!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meisjes van RCZ MO13-1 werden zaterdag kampioen in de voorjaarscompetitie met 27 punten uit 

10 wedstrijden. Gefeliciteerd dames. We zijn trots op jullie! 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor indeling tijdens Freek Groot toernooi (25/5) verderop in deze Racer. 

 

Zondag 26/5  

11.00- einde: vaste medewerkers 

Het seizoen zit er bijna al weer op. Time flies when you are having fun! Nog 

een paar wedstrijden en toernooien en dan gaan we richting de 

zomervakantie. 

De trainingen gaan door tot 15 juni. 
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RCZ 35+--HBOK 35+ 
Hedenmiddag ontvingen wij HBOK waar wij de heenwedstrijd met 2-1 hadden gewonnen. Om Twee uur liet scheidsrechter 

de Heer M.Goebert aftrappen en al na negen minuten wist Hakan te scoren omdat de HBOK speler verkeerd terug speelde 

1-0.Even later weer een kans voor Hakan een zeer snelle aanval over links opgezet door via Patrick naar Remco deze 

meteen door naar Peter deze gaf voor maar Hakan schoot hoog over. Even later een verkeerde pass van Dennis op het 

middenveld wat uitmondde in de 1-1.Maar toch kwamen wij weer op voorsprong via Patrick naar EL.C deze door naar Peter 

gaf in loop meteen voor en nu wist Hakan wel te scoren 2-1.Even later zette Michael(O) zelf een aanval op naar Peter deze 

gaf weer voor en Michael(O) was er eerder bij dan de keeper 3-1.Na rust kwamen wij er niet zo erg veel meer de door de 

verdediging van HBOK ,maar zij wel door de onze en kwamen dus vlak voor tijd op de verdiende gelijkmaker 3-3 wat dus de 

eindstand werd en wat ook terecht was een gelijkspel.  

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S) 

Saenden Zo--RCZ Zo 
Een zeer blamerende nederlaag anders kan ik het niet omschrijven helaas ,nu zijn we afhankelijk van de laatste wedstrijd en 

dan hopen op een goed resultaat voor ons bij de andere wedstrijd, zo niet dan  word het nacompetitie en dan zullen wij 

toch beter voor de dag moeten komen. 

Jongens bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter{S}😥😥😥😥😥😥 

  

Wat een super leuke training!  
 

Enorm bedankt namens de meiden van rcz mo13 1 

Rona 

Lizz 

Isana 

Nova 

Dominique 

Lynn 

Sydney 

Gaby 

Alissa 
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Kantine-indeling tijdens Zaansprint-Freek Groot toernooi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De poule-indelingen voor het Zaansprint- Freek Groot 

Toernooi 2019 staat in de racer van vorige week! 
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Wij hebben vrijwilligers nodig voor ons grandioze jeugdtoernooi!!! 

Waarom???? 

 120 teams!!!!!  ingeschreven 

 1.300 jeugdspelers &  3.000 toeschouwers 

 1.400 flesjes water inpakken in big shoppers  

 210 wedstrijden 

 200v ballonnen opblazen 

     17 kleedkamers schoonmaken na ieder dagdeel 

 1001 andere zaken 

Wie hebben wij nodig?!!!! 

 18 veld coördinatoren (4 personen per dagdeel) (Zaterdag 
ochtend 2 extra) 

 35 scheidsrechters op zaterdagochtend (minimaal)  

Jeugdleden 13  t/m 18jr. kunnen fluiten meld je aan!!  

 20 scheidsrechters op zaterdagmiddag (minimaal) 

 10 scheidsrechters op zondagochtend (minimaal) 

 10 scheidsrechters op zondagmiddag (minimaal) 

 3  EHBO’ers voor zaterdag en zondag 

 30 medewerkers in de kantine 

 4 hobby fotografen  

 8 penaltyspel coördinatoren ( 2 personen per dagdeel) 

 8 personen voorbereidingen 

 8 personen voor schoonmaak kleedkamers 

 8 gastheren/vrouwen voor ontvangst ( 2 personen per dagdeel) 

 1.001 personen die gewoon tijdens toernooi hand en spandiensten verlenen. 

 1.300 enthousiaste jeugdvoetballers 

Aanmelden via arnaudneelen@gmail.com / rcztoernooi@rcz.nu 

Groet, Arnaud Neelen, Remco Smit en Peter Nauta 

mailto:arnaudneelen@gmail.com
mailto:rcztoernooi@rcz.nu
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De poule-indeling voor het Ella Arendse toernooi: (onder voorbehoud!) 

Programma staat op de website! 
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Bestel of koop jij wel eens iets online? 
 

Dan kan jij RCZ gratis en heel makkelijk sponsoren! Ga naar Sponsorkliks.nl. Kies 
RCZ als sponsordoel, ga naar de webwinkel van jouw keuze en doe je aankoop. 

RCZ ontvangt een percentage van het bedrag, maar jij betaalt niets extra! We 
investeren de opbrengsten in onze jeugdactiviteiten. Dank je wel alvast voor jouw 

bijdrage! 
Je kan bij deze en honderden andere website bestellen voor Sponsorkliks: 



   

   

   

   

   

   

   

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.Sponsorkliks.nl en sponsor RCZ gratis! 

mailto:clubvan100@rcz.nu

