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Inhoud Agenda 
Maandag 21 sept Jaarvergadering, 20.30 
Zaterdag 26 sept Officiële opening kunstgras / terras 
Maandag 12 okt Kruisjassen, 20.00 uur 
Maandag 9 nov Kruisjassen, 20.00 uur 
Maandag 30 nov Sinterklaas (F-pupillen) 
Maandag 14 dec Kruisjassen, 20.00 uur 
Maandag 28 dec Flessenactie 
Zondag 3 jan Nieuwjaarsrun / Nieuwjaarsreceptie 
Maandag 11 jan Kruisjassen, 20.00 uur 
Zat 14/Zon 15 mei Seesing Tournament Pinkstertoernooi 
Maandag 16 mei? Verenigingsdag 

1 Maandag 21 september jaarvergadering 20.30 
2  Officiële opening kunstgras / terras 
3 Vrijwilligersenquête 
4 Tekort aan scheidsrechters 
5 Nieuws van het bestuur 
6 Film en fotoboek aanleg kunstgras / terras 
7 Vrijwilligersavond vrijdag 28 augustus: geweldig 
8 Kruisjasavonden 
9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
10 Voetbaljaarboek 2014-2015 
11 Websitebezoek 

 

1 Maandag 21 september jaarvergadering 20.30 u 
Agenda jaarvergadering RKZVC 
Datum: Maandag 21 september 2015 
Aanvang: 20.30 uur 
Locatie: Kantine RKZVC 
1 Opening door de Voorzitter 
2 Binnengekomen stukken 
3 Notulen jaarvergadering 2014 (notulen staan op 

www.rkzvc.nl gepubliceerd) / actiepunten n.a.v. 
jaarvergadering 2014 (link notulen 2014) 

4 Verslag van de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie 
6 Benoeming kascommissie 
7 Jeugdzaken 
8 VTZ 
9 Mededelingen van het bestuur 
PAUZE 
10 Bestuursverkiezing.  
 Aftredend: Huub Wopereis Herkiesbaar 
  René Doppen Herkiesbaar 
  Richard Hendriksen Herkiesbaar 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen 
voor de vergadering schriftelijk voordragen bij het 
bestuur. Een voordracht moet door 10 of meer leden 
ondertekend zijn. 

11 Rondvraag 
12 Huldiging jubilarissen 
13 Sluiting door de Voorzitter 
 

2 Officiële opening kunstgras / terras 
Op zaterdag 26 september zal de officiële opening van het 
kunstgras en het terras plaats vinden. In verband 
daarmee zal de wedstrijd RKZVC 1 – WVV ’34 1 verplaatst 
worden naar zaterdag 26 september om 18.00. Hierna 
volgt de tekst van de uitnodiging zoals die aan alle leden 
is gemaild. 
 
 
 

Beste ….., 
 

Zoals je weet beschikt RKZVC sinds kort over een 
splinternieuw kunstgrasveld en een prachtig (verhoogd) 
terras met uitzicht op ons hoofdveld. Vele uren inzet 
hebben een geweldig resultaat opgeleverd. Uiteraard 
gaan we het kunstgrasveld officieel openen en het terras 
officieel in gebruik nemen. Dit vindt plaats op zaterdag 26 
september 2015. Omdat we trots zijn op het resultaat, 
willen wij dit officiële moment graag met je delen en 
stellen jouw aanwezigheid dan ook op prijs. We hebben 
de opening gecombineerd met een hopelijk spannende 
competitiewedstrijd van het eerste elftal.  
 

Voor de jeugd van E, F en Mini-F is er een ballonnen-
wedsstrijd met leuke prijzen. Voor de B, C en D wordt 
eveneens een activiteit georganiseerd. Voor de senioren 
willen we aansluitend op de wedstrijd van het 1e samen 
het glas heffen op onze vernieuwde accommodatie. 
Daarbij zorgt RKZVC voor een passend buffetje. Ook 
hebben we tijdens de opening nog een extra, verrassende 
onthulling, waarvan we verwachten dat alle leden van 
deze mooie club dit met de nodige trots zullen omarmen. 
 

Het (voorlopige) programma: 
17.15 uur: officiële in gebruik name nieuwe terras 
17.30 uur: start opening kunstgrasveld 
17.55 uur: officiële opening kunstgrasveld door wethou-
der Jos Hoenderboom + “loslaten” ballonnen + EXTRA 
onthulling 
18.00 uur: competitiewedstrijd RKZVC 1 – WVV 1 
20.00 uur: start feestelijke avond (kantine RKZVC) 
 

We hopen dat je in de gelegenheid bent om naar de 
officiële opening op zaterdag 26 september te komen!  
 

Vriendelijke groet, 
Bestuur RKZVC 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.rkzvc.nl/
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2015/09/Verslag-jaarvergadering-2014.pdf
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3 Vrijwilligersenquête  
Afgelopen voorjaar is onder alle senioren een enquête 
gehouden over vrijwilligerswerk. Hieruit kwam de 
volgende inventarisatie: Voetbaltechnisch: 26x, Onder-
houd 61x, Commissie 21x, PR / Communicatie 12x. 
Tijdens de aanleg van het kunstgras en het terras is hier 
al dankbaar gebruik van gemaakt. In de toekomst zullen 
vrijwilligers beslist nog vaker benaderd worden. 
 

4 Tekort aan scheidsrechters 
Hoewel veel leden van RKZVC bereid zijn om (zo nu en 
dan) een handje te helpen bij het vele vrijwilligerswerk 
dat er nu eenmaal gebeuren moet bij een voetbalclub, is 
het tekort aan scheidsrechters een heikel punt. Er is een 
nijpend tekort bij de lagere elftallen van de senioren en 
bij de junioren B, C en D. Op korte termijn vindt overleg 
plaats met de leiders van alle teams. 
 
5 Nieuws van het bestuur 
  Er is een vervolggesprek geweest 

tussen een afvaardiging van KSH, 
Mariënveld en RKZVC inzake een 
mogelijke, gezamenlijke jeugdafdeling. 
De commissie is geïnstalleerd en van 
start gegaan met het uitvoeren van hun opdracht. 

 Er zijn het afgelopen jaar een aantal spelers geweest die 
door RKZVC gevraagd zijn om mee te spelen uit nood 
(spelerstekort). Zij hebben geen contributie betaald. 
Ons uitgangspunt m.b.t. het wel / niet betalen van 
contributie is: 

 Als RKZVC het initiatief neemt als “vragende partij” 
door een speler te benaderen om RKZVC “uit de 
brand” te helpen, dan is het logisch dat deze speler 
geen contributie te betaalt. 

 Als een speler zelf aangeeft incidenteel te willen 
spelen bij RKZVC, ook al is dat op een lijst als 
reservespeler, dan betaalt de betreffende speler 
gewoon contributie. 

 
6 Film en fotoboek aanleg kunstgras / terras 
Tijdens de vrijwilligersavond op 28 augustus is de film 
gepresenteerd die Henk Winkel gemaakt heeft van alle 
werkzaamheden rondom het aanleggen van het 
kunstgras en het terras tot dat moment. Ook is er een 
fotoboek gemaakt van die werkzaamheden. Zowel de film 
als het fotoboek zullen nog worden aangevuld met 
beelden van de vrijwilligersavond, het inbouwen van de 

schuifdeur van kantine naar terras en de officiële opening 
op 26 september. Daarna kunnen zowel de film als het 
fotoboek gekocht worden tegen kostprijs. Hierover zal 
meer informatie komen via de website. 
 
7 Vrijwilligersavond vrijdag 28 augustus: geweldig 
Het was een geweldig leuke, afwisselende avond met een 
terugblik van Johnny Cuppers op de gehele realisatie, een 
verrassing in het humoristische buut van Willy Rouwhorst 
(Petas), een lekker buffetje en een prachtige film van 
Henk Winkel van een klein uur over de gehele aanleg. De 
film is vorig weekend en dit weekend in de kantine door-
lopend te zien geweest. Als gebaar van dank is aan 
bouwpastoor Jan Cuppers een fotoboek aangeboden. Een 
inkijk-exemplaar van het fotoboek ligt in de kantine op de 
bar. 
 
8 Kruisjasavonden 
De kruisjasavonden op de 2e maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 12 oktober 2015 
Maandag 09 november 2015 
Maandag 14 december 2015 
Maandag 11 januari 2016 
Maandag 08 februari 2016 
Maandag 14 maart 2016 
Maandag 11 april 2016 
 
9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
Als er teams of personen zijn die iets hebben om in de 
nieuwsbrief te zetten, kunnen zij dat mailen naar 
b.storkhorst@chello.nl. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
10 Voetbaljaarboek 2014-2015 

Binnenkort zal het Voetbaljaarboek 2014-2015 weer op 
de site beschikbaar komen. Hierin staat veel info per 
team over het afgelopen seizoen. 
Tot nu toe was er voor veel teams niet meer beschikbaar 
dan de teamfoto en de eindstanden van de competitie. 
Voor het Voetbaljaarboek 2015-2016 is het streven om 
per team iets meer te vermelden zodat er in ieder geval 
2 bladzijden per team gevuld worden. Hopelijk dragen 
teams zelf (trainers, leiders en ouders) hierbij ook wat 
kopij aan. Dit kan variëren van een leuke foto, een stukje 
wedstrijdverslag tot een bijzondere activiteit. Bijdragen 
zijn van harte welkom.

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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11 Websitebezoek 
Aardigheidje: overzicht van 9 september van het aantal bezoekers van de website van RKZVC en de landen waar de 
bezoekers van de website zijn (blauwe landen). De aantallen bezoekers “365 dagen” zijn vanaf 10 december 2015. 

 

 
PS Mail niet ontvangen? 

Het is mogelijk dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen, maar wel gelezen hebben vanaf de website. De oorzaak kan 

zijn dat het emailadres niet bekend is bijvoorbeeld omdat het emailadres is gewijzigd. Leden die deze nieuwsbrief niet per mail 

ontvangen hebben en dat wel willen per mail, kunnen zich melden bij b.storkhorst@chello.nl. 

Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
mailto:b.storkhorst@chello.nl

