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Inhoud Agenda 
Zaterdag 18 juni Verenigingsdag 
Weekend 9-10 juli De Voorzet klaar 
Maandag 19-9 (?) Jaarvergadering 
Donderdag 1 dec Sinterklaas 
27-28-29 dec Norbert Kuijperstoernooi 
Zondag 8 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie / run (?) 
 

1 Zaterdag 18 juni verenigingsdag 
2 Cafevoetbal op kunstgras zondag 26 juni 
3 Het bestuur 
4 Nieuws van het bestuur 
5 Nieuwe aanduidingen het jeugdvoetbal 
6 Wat een geweldig jaar was het 
7 Krantenartikelen De Gelderlander in boekwerk 
8 Word scheidsrechter bij RKZVC 
9 Oproep voetbalschoenen 
10 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 

 

1 Uitnodiging verenigingsdag zaterdag 18 juni 
Graag willen wij alle leden en donateurs van RKZVC 
uitnodigen op zaterdag 18 juni voor de verenigingsdag 
2016! Er is dit jaar een aangepast programma. Dit heeft 
te maken met het feit dat er op dezelfde datum een 
benefietdag georganiseerd wordt ter behoeve van de 
spierziekte Duchenne. Om beide evenementen goed te 
laten verlopen, is de keuze voor het aangepaste pro-
gramma gemaakt.  
 
Jeugd  
Alle jeugdleden van mini F tot en met C- junioren zijn om 
15:00 uitgenodigd. Voor jullie is er een onderling 
toernooi met gemixte teams per leeftijdscategorie 
georganiseerd.  
Na afloop van het voetbaltoernooi zullen de prijzen voor 
spelers en team van het jaar worden uitgereikt. Ook is er 
dan voor iedereen wat te eten en te drinken! 
 
Senioren + B jeugd 
Het voetbaltoernooi voor de gemixte teams van senioren 
en B- junioren zal starten vanaf 17:00. Graag aanmelden 
voor het toernooi bij de leider/trainer van je eigen team.  
 
Deze uitnodiging zal ook per email verstuurd worden 
naar alle trainers en leiders zodat zij iedereen hierover 
kunnen informeren. Zet het even in de WhatsApp-groep 
van het team/ouders zodat ook mensen die niet meer op 
de Greune Weide komen op tijd de uitnodiging zullen 
ontvangen! 
Wij hopen iedereen te zien op zaterdag 18 juni! 
 
 
 
 

2 Cafevoetbal op kunstgras zondag 26 juni 
Op zondag 26 juni is er een toernooi cafevoetbal op het 
kunstgras. 9 teams hebben zich inmiddels aangemeld.  
’t Witte Paard Carina’s Crew (2x) 
Wiegers Mariënvelde De Greune Weide 
De Boer Harreveld Bar Kruup / t Doktertje 
Rockcafé Taste Groenlo Kantine Longa’30 

 

3 Het bestuur 
In september staan ons, zoals elk jaar, weer bestuurs-
verkiezingen te wachten. Op een enkele keer na, bete-
kende dit dat zittende bestuursleden werden herkozen, 
want meestal stelde men zich met plezier herkiesbaar. 
Dit betekende echter ook dat het gemiddeld aantal 
dienstjaren van het bestuur elk jaar hoger werd, zodat 
het bestuur inmiddels bestaat uit ‘oude rotten', waar het 
20 jaar geleden voornamelijk 'jonge honden' waren. 
Binnen het bestuur leeft dan ook de gedachte dat de 
volgende generatie aan de beurt is. Vandaar dat secre-
taris Joris Wassink en jeugdvoorzitter Manfred Harbers 
te kennen hebben gegeven zich ditmaal niet herkiesbaar 
te stellen, om op deze manier plaats te maken voor vers 
bloed. Volgend jaar is voorzitter Johnny Cuppers 
aftredend en ook hij heeft medegedeeld dat hij dan gaat 
stoppen. Het bestuur hoopt dat de volgende generatie 
de handschoen opneemt en de geboden uitdaging zal 
aangaan. De komende periode zullen wij mensen gaan 
benaderen, maar als jij denkt dat het wat voor jou is, en 
we onvergeeflijkerwijs niet aan jou denken, klop dan zelf 
bij het bestuur aan. 
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5 Nieuws van het bestuur 
- In het kader van de mogelijke 

jeugdsamenwerking tussen RKZVC, KSH 
en Marienveld zijn de penningmees-
ters (samen met een afvaardiging van 
de commissie) bij elkaar geweest voor 
een eerste oriëntatie over de financiële paragraaf. 
Uiteraard dient er eerst een totaal plan te zijn dat nog 
door de besturen en daarna door de ledenverga-
deringen moet worden besproken. 

- Er is voor het eerst een (zeer voorlopig) conceptschets 
besproken van een integraal plan voor: 
o gehele entree 
o tassenprobleem 
o fietsenprobleem 
o afrastering om (deel) trainingsveld af te schermen 

zodat spelers over het verharde pad naar het 
kunstgrasveld lopen 

o mogelijkheden nieuwe kleedkamers? 
- Er zijn bij de senioren circa 14 stoppende leden oftewel 

een heel elftal! Het wordt dus lastig om zeven elftallen 
op de been te houden. We hebben wel zeven elftallen 
ingeschreven. Zoals het er nu uitziet, worden het 3e en 
het 4e samengevoegd. In De Voorzet komen nog wel de 
spelersaantallen te staan die op dit moment beschik-
baar zijn voor zeven elftallen. 

- Tijdens de zomerstop mogen er wedstrijden op het 
kunstgras gespeeld worden. Als men wil spelen, dan 
moet men Laurens Donderwinkel bellen om dit af te 
stemmen. Laurens meldt deze wedstrijd vervolgens 
aan bij Carina, zodat zij kan beslissen of ze de kantine 
wil opendoen. 

- De competitiewedstrijden voor 45+ op de vrijdagavond 
zullen volgend seizoen op het hoofdveld gespeeld wor-
den (dan kunnen de selectieteams niet op kunstgras 
trainen). 

- De planning is om De voorzet 2016-2017 in het eerste 
weekend van de schoolvakantie klaar te hebben. 

- Herhaling: kunstgras mag alleen met voetbalschoenen 
betreden worden. Dus niet met platte schoenen en ook 
niet met blote voeten! 

 

6 Nieuwe aanduidingen het jeugdvoetbal 
In De Voorzet zullen de nieuwe aanduidingen voor het 
jeugdvoetbal komen te staan volgens internationaal 
gebruikelijke aanduidingen. De aanduidingen A- tot en 
met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. 
Hiervoor in de plaats komen de internationaal 
gebruikelijke aanduidingen “Onder 20” (jaar) tot en met 
“Onder 6” (jaar). C-junioren worden dus bijvoorbeeld 
Onder 15 (O15). Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de 
C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets qua leeftijd. 

JO11 tweedejaars E-pupillen 
JO10 eerstejaars E-pupillen 
JO9 tweedejaars F-pupillen 
JO8 eerstejaars F-pupillen 

In De Voorzet 2016-2017 komt ook uitleg te staan. 
 
7 Wat een geweldig jaar was het 
Een jaar geleden waren veel leden volop betrokken bij de 
aanleg van het kunstgras en terras zodat dit eind juli in 
gebruik kon worden genomen. Waar voorgaande jaren 
alle oefenwedstrijden buitenshuis werden gespeeld kon 
dat nu allemaal thuis met vaak veel publiek. Met trots is 
dit begin september officieel geopend. 
Dan was er de dubbele historische prestatie van het 1e 
elftal. Allereerst met het bereiken van de halve finale in 
de beker waardoor ze komend seizoen aan de landelijke 
beker mee mogen doen. De kroon op het werk was 
natuurlijk het kampioenschap met aansluitend een 
geweldig feest. 

 
 
Maar er waren meer topprestaties ….  
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In het najaar werd RKZVC E1 kampioen 

  
 
Dit voorjaar werd ook RKZVC F1 kampioen … 

 
 
… en RKZVC F4. 

 
 

Last but not least mag ook de bekerwinst van RKZVC C2 
een geweldige prestatie genoemd worden. 

 
 
8 Krantenartikelen De Gelderlander in boekwerk 
Zoals gewoonlijk zijn ook afgelopen seizoen de meeste 
krantenartikelen, die in De Gelderlander verschijnen 
over RKZVC 1, verzameld in een boekwerk. Deze is 
gereed en beschikbaar voor iedereen die als sponsor 
mee gedaan heeft aan de toto van het 1e elftal. De 
winnaar van deze toto zal op de verenigingsdag bekend 
worden gemaakt.  
Wilt u een hard-kopie (gedrukt) van het jaarverslag? 
Vraag het aan het selectielid waarbij je het contract hebt 
afgesloten. 
 
9 Word scheidsrechter bij RKZVC 
De buurtverenigingen organiseren 
samen weer een scheidsrechters-
cursus. Aangezien ook RKZVC nog 
steeds dringend op zoek is naar 
scheidsrechters die voor RKZVC 
willen fluiten, hopen we dat belangstellenden zich willen 
aanmelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij Richard 
Hendriksen. Je opgave kun je doen door een mail te 
sturen naar rwjhendriksen121@gmail.com. 
De cursusdata zullen aan de hand van de opgaves 
worden vastgesteld en bekendgemaakt.  
Alvast dank voor je inzet en bereidwilligheid. 
Bestuur RKZVC. 
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10 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van groot 
(reserves voor leiders?) 
tot klein. Breng ze in de kantine bij Carina. Voor kleine 
maten: als er voldoende zijn, kunnen ze voor een klein 
bedrag door kinderen gekocht worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd. 

11 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. 
Begin september komt de eerste nieuwsbrief van het 
seizoen 2016-2017 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
 

 
 
 
 
 
Dat RKZVC volop 
gevolgd wordt blijkt 
ook uit de 
hitstatistieken van 
de website. Op 16 
mei werd rondom 
het kampioenschap 
van het eerste 
elftal een 
dagrecord bereikt 
met 1208 
bezoekers die meer 
dan 7000 pagina’s 
bezochten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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