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           Racer seizoen 2018-2019 
 

 

 

 

 

Dit clubblad  en alle overige clubinformatie vind je ook op www.rcz.nu 
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UITSLAGEN afgelopen week  

15 jan 18.45 RCZ JO15-1 Sporting Krommenie JO14-1 4 - 2 

19 jan 9.00 AS'80 JO8-7 RCZ JO8-2 7 - 2 

19 jan 9.30 SVA JO8-1 RCZ JO8-1 4 - 6 

19 jan 10.00 Vitesse 22 JO9-1 RCZ JO9-1 5 - 2 

19 jan 11.00 Castricum JO13-1 RCZ JO13-1 3 - 6 

19 jan 11.30 TOB Rksv 3 PSZ 3 3 - 1 

19 jan 12.00 RCZ JO12-1 RCZ JO13-3 - 

19 jan 12.00 RCZ MO15-1 Hercules Zaandam sc MO15-2 2 - 2 

19 jan 12.00 RCZ JO9-2 RCZ JO9-3 5 - 6 

19 jan 12.00 RCZ JO13-2 ZCFC JO13-1 0 - 2 

19 jan 13.30 Buitenveldert sc. 35+2 PSZ 35+1 2 - 0 

19 jan 14.00 RCZ 35+1 DCG Rksv 35+1 3 - 2 

19 jan 14.30 Kadoelen sv. 1 PSZ 1 8 - 0 

19 jan 15.15 Bloemendaal 35+2 RCZ 35+2 3 - 1 

19 jan 15.30 RCZ 45+1 RCZ 2 - 

20 jan 13.00 Ilpendam 3 (zon) RCZ 3 (zon) - 

20 jan 14.00 SV Rood-Wit Zaanstad 1 (zon) RCZ 1 (zon) 0 - 1 

21 jan 19.00 RCZ MO13-2 RCZ MO13-3 - 
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Programma aankomende week THUIS 
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Programma aankomende week UIT 

 

 
Verslag ledenvergadering RCZ 13-12-2018 

 

1. Opening 

Om 20:45 uur opent de voorzitter Andre Punt de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Onze gedachten gaan eerst uit naar de leden die ons zijn ontvallen met 1 minuut stilte. 

2. Beschouwing van de voorzitter 

In ons clubblad de Racer staat een mooi verhaal over het wel en wee bij RCZ namens het bestuur. 

Maar ook tijdens de ledenvergadering geeft André nog eens aan hoe het gaat met onze club. 
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De groei van RCZ zet door en zeker bij de jeugd. Organisatorisch loopt het beter nu de technische 

jeugdcommissie zich bezig houdt met de ontwikkeling van het voetbal en we zien de vooruitgang 

in kwaliteit en aantallen leden. We hopen wel op meer aanwas voor de zondag 1, zodat we daar 

ook weer wat beter gaan spelen. Het complex is het afgelopen seizoen ook weer verbeterd, met 

extra parkeerplaatsen en een mooie toegangsbrug. De dagploeg heeft extra materialen om hun 

werk te doen, ze hebben nu zelfs een golfkarretje om over de velden te rijden.  

Bij de ledenadministratie doen Fiona en Petra veel goed werk. Er wordt goed bijgehouden wie er 

lid worden of opzeggen en ook met betrekking tot de contributiebetalingen zien we dat het beter 

loopt. De mensen van de kantine worden ook speciaal bedankt. Ze vormen een grote drijvende 

kracht achter de club tijdens wedstrijden, toernooien etc. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

4. Notulen ledenvergadering 15 december 2016 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering. 

5. Financieel verslag 2017/2018 

Onze penningmeester Karel Visser geeft een korte toelichting op het financieel verslag.  

De omzet van de kantine is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Er zijn meer kosten voor onderhoud 

geweest, maar daar staat tegenover dat er vorig jaar een eenmalige bijdrage aan de stichting is 

betaald en dit jaar niet. Ook zijn er minder uitgaven geweest voor de trainers. 

We hebben over het afgelopen jaar een positief resultaat gehad van ca. € 19.000. Er wordt de 

aandacht op gevestigd dat er ook dit jaar weer geld is gereserveerd voor het 100-jarig jubileum dat 

er aankomt. 

Kascommissie Denice en Eddy worden bedankt en hebben toegezegd de kascontrole volgend jaar 

weer voor hun rekening te nemen. Gijs de Koning staat genoteerd als eerste reserve en schuift in 

als dat nodig is. Ook de penningmeester wordt bedankt en aan hem wordt decharge verleend. 

6. Jeugdzaken 

Andre geeft nog maar weer eens aan dat het goed loopt met de Jeugd. De prestaties worden steeds 

beter en er wordt steeds meer vanuit een vaste organisatiestructuur gewerkt. Jeugdvoorzitter 

Jeroen beaamt dit met een tevreden glimlach op zijn gezicht. 

 

De activiteitencommissie verzet enorm veel werk. Door alle leuke activiteiten trekken we jeugd 

aan en behouden we de jeugd ook. Het levert veel blije kinderen op en de vrijwilligers die zich 

hier voor inzetten worden dan ook hartelijk bedankt. 

7. Jeugdbeleidsplan 

Het jeugdbeleidsplan is dit jaar vastgesteld en bekrachtigd door het bestuur. Het is tot stand 

gekomen door de Technisch Jeugd Coördinator en wordt uitgevoerd door Technische Commissie, 

jeugdcoördinatoren, trainers en leiders van de diverse leeftijdsgroepen. 

In het jeugdbeleidsplan staat hoe we ons willen manifesteren en spelen met onze jeugd, zowel 

jongens als meiden, vanaf de O7 t/m O19. Het doel is om het voetbalspel met plezier te spelen, 

zowel prestatief als recreatief. Het uiteindelijke doel is om spelers vanuit de eigen jeugd voor te 

bereiden op de seniorenelftallen, met als hoogste doel het vlaggenschip van ons eerste elftal. 

8. Toernooicommissie 

We zitten met het Ella Arendse toernooi nu op 70% van aantal inschrijvingen. Dat loopt goed. 
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9. Jubilea/leden van verdienste 

Jubilea: 

 

70 jaar: Frits Verdam, vanaf 16 jaar speelde hij vroeger bij RCZ en hij noemt het zelf gouden 

jaren. Links buiten, links half, laatste man. Frits heeft promotie meegemaakt t/m 3e klasse. Ook 

heeft hij zijn steentje bijgedragen met het langs deuren leuren met lootjes en dergelijke. 

 

60 jaar: Piet Mulder, hij heeft bij het senioren elftal gespeeld. Verder is Piet bij velen bekend door 

het organiseren van de bingo. Wie daar niet bij waren zagen hem wel op het veld, waar hij ook 

vele wedstrijden heeft gefloten.  

 

40 jaar: Anne Duyvis, ook al heel lang lid bij RCZ, maar kon helaas niet aanwezig zijn vandaag. 

 

40 jaar: IJbert Bron, heeft zelf niet gespeeld, maar is wel leider en grensrechter bij eerste elftal 

geweest. IIbert is een verwoed klaverjasser en deed vaak mee met toernooien. Al met al een mooi 

lidmaatschap bij RCZ.  

 

25 jaar: Jim Perez, heeft vanaf de jeugd bij RCZ gespeeld. Nu is Jim captain van de zondag 4. Hij 

is de meest succesvolle coach van RCZ, want hij is altijd wel op weg naar het kampioenschap met 

zijn team. 

 

10. Martinus May clubman/clubvrouw bokaal 

Mischa Smit is gekozen tot clubman van het jaar. Hij speelt bij veteranen 2 en is als regelaar en 

organisator altijd bezig om het team bij elkaar te houden. Ze hebben nu 21 spelers, in ieder geval 

op papier. Mischa is altijd bereid om in te vallen, te vlaggen bij het eerste, een jeugdteam te 

trainen. Kortom, Mischa doet niet alleen veel, maar hij is ook een fijne persoonlijkheid bij RCZ.  

11. Fair play cup  

Dit jaar zijn Remco Smit, Arnaud Neelen en Peter Nauta uitgekozen voor de Fairplay cup. Zij 

hebben veel gedaan om het Ella Arendse toernooi op poten te zetten. Het bestuur heeft diepe 

bewondering voor ze, want het is een enorme klus. Teams regelen, scheidsrechters, prijzen et 

cetera. Het toernooi is al drie jaar een groot succes en ook dit jaar lopen de voorbereidingen weer 

voorspoedig. Remco neemt de bokaal namens het trio in ontvangst. Houdt de deksel goed vast 

Remco, anders valt ie…. Oeps, dat zei Wesley dus al. Hij won hem vorig jaar als onze jeugdige 

scheids, en hij fluit nog steeds wekelijks wedstrijden voor de jongere jeugd. 

12. Rondvraag 

Hans Sieraad: Hans vindt het jammer dat de ingang van kantine niet goed bereikbaar is voor 

minder mobiele mensen. Andre zegt dat het en goede opmerking is en we gaan kijken of we dat op 

zo kort mogelijke termijn kunnen verbeteren. 

13. Sluiting 

Om 21:10 uur sluit André de vergadering. Tijd voor de derde helft. 
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Zaterdag 26 januari: 
08.00-13.00 :Arnaud & Sanne 

08.15-10.30 : Ouder JO8-2 + Ouder JO12-1 

10.00-12.30 : Ouder JO11-2 + Ouder JO12-2 + Ouder MO13-1 

12.00-14.30 : Ouder MO15-1 + Ouder JO16-1 

13.00-Einde :  Gré & Dirk 

13.00-15.30 : Ouder JO13-1 

14.00-16.30 : Ouder JO18-1 

17.00-19.30 : Speler RCZ 35+2 

Zondag 27 januari: 

11.00-Einde : Gré 

11.00-14.30 : Rita 

13.00-Einde : vaste medewerker  

14.00-16.30 : 2 speelster RCZ Dames (Hanna & Rox) 

14.45-17.30 : Ada 

16.00-18.30 : 2 Spelers RCZ 1 

Zaterdag 2 februari: 

08.00-13.00 : vaste medewerker 

08.15-10.30 : Ouder JO9-2 + Ouder JO9-3 + Ouder JO10-1  

10.30-13.00 : Ouder JO10-3 + Ouder JO11-3 + Ouder MO13-2 

13.00-Einde :  Mary & Sabrina 

13.30-16.00 : Ouder MO13-1 

14.00-16.30 : Ouder JO18-1 

17.00-19.30 : Speler RCZ 35+2 

Zondag 3 februari: 

09.00-Einde : Gré + vaste medewerker 

12.00-14.30 : Speler RCZ 4 

13.00-15.30 : Speler RCZ 2 
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RCZ 35+--DCG 35+ 

Hedenmiddag in een heerlijk winterzonnetje maar toch fris begon onze wedstrijd 40 minuten te laat daar de man van de 

tenues bij Saenden i.p.v. bij RCZ. Daar ik in de bestuurskamer stond met de heer Stengs , Klaas en Frank was ik dus 

hedenmiddag niet erg bij de les qua verslag weet wel dat het een zwaar bevochten overwinning was met doelpunten van 

Vabian twee keer en Hakan.  

Jongens bedankt zal volgende week weer bij de les blijven!  

Zeer Vele Trouwe supporters 

Rood Wit ZO  -  RCZ  ZO 

Hedenmiddag op een niet al te best veld wisten wij een zwaar bevochten overwinning over de streep te trekken 0-1 door 

een knap doelpunt van Radinho. Na het doelpunt ontspon zich een felle strijd wat meestal werd uitgevochten op het 

middenveld, met voor beide ploegen kleine kansjes om te scoren ,maar onze achterhoede gaf geen krimp. Na rust werd het 

een fouten festival en een kaarten festival, daar de leidsman bijna voor elke wissewasje een kaart trok op het steeds 

gladder wordende veld ,maar toch in de score kwam geen verandering meer dus gingen de drie punten mee naar het 

jagersveld. 

Jongens Bedankt  

Zeer Vele Trouwe Supporter(S)  

Shop online via SponsorKliks en steun RCZ! 

 

 

 

Een nieuwe, makkelijke manier om  

RCZ te sponsoren  

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

https://www.sponsorkliks.com/   

 

 

https://www.sponsorkliks.com/
https://www.sponsorkliks.com/
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Klik hier voor een overzicht van ALLE deelnemende winkels 

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