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           Racer seizoen 2018-2019 
 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook opwww.rcz.nu  
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Contact gegevens RCZ 
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WE MOGEN WEER !!!! 

 

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. De eerste trainingen en zelfs oefenwedstrijden 

zitten er al weer op. 

Wat gaat het nieuwe seizoen ons brengen? We zullen het gaan zien, maar als we op dezelfde 

manier doorgaan zal het vast weer veel positiefs gaan brengen. Ook in de zomer is er weer 

van alles gedaan op ons complex, met als fraaie uitschieter het pad dat is aangelegd naar het 

C-veld 

 

De donderdagen en zaterdagen zullen nog drukker worden, mede door de komst van  PSZ dat 

bij ons onderdak heeft gevonden. 

 

Ook dit seizoen zullen we weer vele (nieuwe) handen nodig hebben om alles goed te kunnen 

laten functioneren. We rekenen erop dat een ieder een keer bijspringt wanneer en waar dat 

nodig is.. immers, maken vele handen licht werk. 

RCZ is trots op al die vrijwilligers die week in week uit in touw zijn met ons prachtige 

cluppie en alles draaiende houden.  We gaan ook langzamerhand vooruit kijken richting 2021 

wanneer we het 100 jarig bestaan groots zullen gaan vieren. 

 

Tot slot wensen we iedereen een gezellig, sportief seizoen toe en tot ziens op de velden. 

 

Namens het Bestuur v RCZ 

 

André Punt 
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UITSLAGEN afgelopen week  

 

 

 

 

 

 

 

Programma aankomende week UIT en THUIS 
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De grote clubactie 2018 gaat op zaterdag 15 september 2018 van start.  

Wanneer gaan we van start?Op zaterdag 15 september a.s. gaat de Grote Clubactie 2018 van 
start! Alle  jeugdspelers, ontvangen in de week ervoor via hun leider of trainer de 
verkoopboekjes met instructies. Heb je in die week nog niets ontvangen? Vraag ernaar bij je 
leider of trainer! De Grote Clubactie is een belangrijke inkomstenbron voor R.C.Z en ook voor 
jezelf ! 

Hoe doen we allemaal mee? 

 Jeugdspelers verkopen loten aan familie, buren, vrienden enzovoort. Dat kan via het 
verkoopboekje met eenmalige machtiging . 

 Leden van R.C.Z. kunnen loten kopen van onze jeugdleden. 
 Leiders en trainers stimuleren de lotenverkoop, niet alleen op 15 september, maar ook in 

de weken erna, tot uiterlijk zaterdag 17 november 2018! 

Wat levert het op? 

Als koper van loten maak je kans op schitterende prijzen, waaronder een hoofdprijs van € 
100.000! Als verkoper ontvang je vanaf 10 verkochte loten €. 0,25 per verkocht lot van R.C.Z,. 
Voor de vereniging levert het een belangrijke financiële bijdrage op, die zoveel mogelijk ten 
gunste komt aan de jeugdevenementen/activiteiten. 

Doe mee met de verkoopwedstrijd! 

Doe als verkoper meer mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op deze prijzen. De 
hoofdprijs is een iPad! Voor meer info ga je naar: www.kids.clubactie.nl. Daarnaast beloont 
R.C.Z. ook de drie beste lotenverkopers met een prijs! Tot slot….Als je met je hele R.C.Z. team 
deelneemt en samen de meeste loten verkoopt van alle R.C.Z. teams, maak je kans op een 
teamuitje. Dus, doe allemaal mee ! 

Belangrijke data op een rij:               

 zaterdag 15 september 2018; officiële start lotenverkoop 
 zaterdag  17 november 2018; Uiterste datum inleveren verkoopboekjes/formulieren  
 woensdag 11 december 2018; Trekking Grote Clubactie loterij 

Namens de jeugdafdeling van R.C.Z.  

 

 

Gea van de Stadt 

http://www.kids.clubactie.nl/
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RCZ is naast de gezelligste club uiteraard ook de 

meest sociale club, en dat betekent in 2018 vooral 

‘liken’, ‘hashtags’, ‘mention’ en ‘delen’! 

Volg ons dus via: 

 

 

 

 

 

en LIKE, MENTION en DEEL ! 

https://twitter.com/rczzaandam
https://www.facebook.com/voetbalverenigingrcz/
https://www.instagram.com/voetbalverenigingrcz/
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Nieuwe outfit voor het nieuwe schooljaar? 

(School)boeken? Laptop? 

Koop dan online via SponsorKliks ! 

 

 

 

 

 

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 

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