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Inhoud Agenda 
Maandag 19 sept Jaarvergadering 20.30 
Vrijdag 24 sep Benefietavond ziekte van Huntington 
Maandag 10 okt Kruisjassen 
Maandag 14 nov Kruisjassen 
Donderdag 1 dec Sinterklaas (F-jeugd) 
Dinsdag 27 dec Flessenactie (B-jeugd) 
27-28-29 dec Norbert Kuijperstoernooi 
Zondag 8 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie / run (?) 
?? mei Verenigingsdag 
Zat / zon 3-4 juni  Seesing Tournament 

1 Agenda jaarvergadering maandag 19 september 
2 Benefietavond ziekte van Huntington 24 september 
3 Nieuws van het bestuur 
4 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
5 Enquête over activiteiten bij RKZVC 
6 Word scheidsrechter bij RKZVC 
7 Nieuwe aanduidingen het jeugdvoetbal 
8 Oproep voetbalschoenen 
9 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 

 

1 Agenda jaarvergadering ma 19 sept. 20.30 
Datum  Maandag 19 september 2016 
Aanvang 20.30 uur 
Locatie Kantine RKZVC 
1 Opening door de Voorzitter 
2 Binnengekomen stukken 
3 Notulen jaarvergadering 2015 (notulen staan op 

www.rkzvc.nl gepubliceerd) of via volgende link. 
4 Verslag van de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie 
6 Benoeming kascommissie 
7 Jeugdzaken 
8 VTZ 
9 Mededelingen van het bestuur 
10 PAUZE 
11 Bestuursverkiezing 

Aftredend:  
Laurens Donderwinkel  Herkiesbaar 
Manfred Harbers  Niet herkiesbaar 
Joris Wassink  Niet 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. 

12 Rondvraag 
13 Huldiging jubilarissen 
14 Sluiting door de Voorzitter 
 

2 Benefietavond Huntington za 24 sept. 20.30 
In Zieuwent komt bij enkele families de ziekte van 
Huntington voor. Lars Krabbenborg heeft deze ziekte ook 
en daarom organiseert hij deze benefietavond om geld 
voor meer onderzoek te verzamelen. 

  
 
 
 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
http://www.rkzvc.nl/
http://rkzvc.nl/wp-content/uploads/2014/07/Verslag-jaarvergadering-2015.pdf
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3 Nieuws van het bestuur 
- Bij de entreecontrole van de 1e compe-

titiewedstrijd (RKZVC – Leones) viel op 
dat  er een aantal mensen geen seizoen-
kaart bij zich heeft en wel doorlopen. 
Wij blijven controleren en als u geen 
seizoenskaart bij u hebt, betekent dit betalen of uw 
kaart ophalen. Dus neem uw seizoenskaart altijd mee.  

- Onder aan de trap bij de kelderingang onder de kantine 
zijn nieuwe tegels aangelegd. 

- We hebben dit seizoen geen 7 elftallen meer maar 6. 
Na overleg en afstemming met alle teams is besloten 
om het 4e elftal is uit competitie te halen. 

- De voetbalschool is weer opgestart (O9 en O11). 
- Bij 019/O17/O15 hebben ze nog geen keepertrainer. 

Daar wordt aan gewerkt, maar het is lastig om een 
geschikt iemand te vinden. 

- VTZ zoekt nog uitbreiding, dus namen zijn meer dan 
welkom. 

- Het project HaZiMa ligt wat stil. Er is een concept 
begroting aangeleverd, maar daarop is nog geen 
reactie gekomen (wordt binnenkort in de commissie 
besproken). 

- Bij de jeugd wordt de ballenkasten aangevuld met set 
hoedjes en krat bidonflessen, ieder kader lid is verant-
woordelijk voor de inhoud van zijn eigen kast. 

- Er komen meer stoelen naast de dug-outs. Het eerste 
is verantwoordelijk hiervoor.  

 

4 Kruisjasavonden seizoen 2016-2017 
De kruisjasavonden op de 2e maandag van de maand zijn 
gepland op de volgende dagen: 
Maandag 10 oktober 2016 
Maandag 14 november 2016 
Maandag 12 december 2016 
Maandag 9 januari 2017 
Maandag 13 februari 2017 
Maandag 13 maart 2017 
Maandag 10 april 2017 
 
 
 
 
 
 
 

5 Enquête over activiteiten bij RKZVC 
Aan het eind van de vorige competitie is er een enquête 
geweest bij de seniorenteams waarbij gevraagd is naar 
hun mening over de activiteiten die buiten het voetbal 
door RKZVC georganiseerd worden. Deze enquête is 
door Bern Hummelink uitgewerkt. Hieronder de 
belangrijkste resultaten. De activiteitencommissie kan 
aan de hand van de uitkomsten bepalen welke 
veranderingen ze eventueel wil gaan doorvoeren. 
Algemeen 
- 83 enquetes zijn ingevuld. De meeste door het 1e (17 

stuks), 6e (16) en 7e (13). 
- Bijna 40% is tussen de 18 en 25 jaar. Bijna 20 % tussen 

de 26 en 30. Dit waren de grootste leeftijdsgroepen. 
- 95% geeft dit aan dat de huidige frequentie goed is! 
In hoeverre vindt men dingen leuk? 
- Onderling zaalvoetbal wordt als minst leuk ervaren. 

Darna volgen dartavonden en nieuwjaarsrun als 
minder leuk. Zie echter ook verder naar beneden 
“wel/niet organiseren”.  

- Verenigingsdag vindt men veruit het leukst. Vrijwilli-
gersavond en voetbalquiz worden ook leuk bevonden  

- Reden dat mensen niet komen is geld (16 keer) en 
"anders" (34 keer). "Anders" is vrijwel altijd geen tijd of 
andere verplichtingen (lees: druk) heeft. 

- Het aantal mensen dat het niet leuk of druk genoeg 
vindt, is nihil. 

Wat betreft wel/niet organiseren: 
- Avond na laatste training in dec 48 ja, 25 nee 
- Nieuwjaarsrun 56 ja, 18 nee 
- Onderling zaalvoetbal 40 ja, 33 nee 
- Dartavond 52 ja, 22 nee 
- Vrijwilligersavond 65 ja, 9 nee 
- Voetbalquiz 52 ja, 23 nee 
- Kaartavonden 48 ja, 28 nee 
- Verenigingsdag 66 ja, 9 nee 
- Bingo 22 ja, 51 nee 
- BBQ Livemuziek 56 ja, 16 nee 
- Muziek optredens 40 ja, 32 nee 
- Thema avonden 36 ja, 37 nee 
Conclusie van wel/niet organiseren:  
- Verenigingsdag + vrijwilligersavond altijd organiseren.  
- Als er iets nieuws komt, moet het een BBQ zijn met 

livemuziek 
Voldoende georganiseerd? 
- Slechts 1 iemand vindt van niet  

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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6 Word scheidsrechter bij RKZVC 
Richard Hendriksen organiseert 
voor de buurtverenigingen weer 
een scheidsrechterscursus. Deze 
wordt op korte termijn in de 
kantine van RKZVC  gegeven (4 
avonden). Het wordt wat meer regionaal (Aalten / 
Varsseveld / Groenlo / Winterswijk, etc.) georganiseerd, 
dus het betreft een grotere groep. 
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. 
 

7 Nieuwe aanduidingen het jeugdvoetbal 
In De Voorzet staan de nieuwe aanduidingen voor het 
jeugdvoetbal volgens internationaal gebruikelijke 
aanduidingen. Hier nogmaals een korte toelichting. De 
aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met 
F-pupillen zijn verdwenen. Hiervoor in de plaats komen 
de internationaal gebruikelijke aanduidingen “Onder 20” 
(jaar) tot en met “Onder 6” (jaar). C-junioren is dus 
Onder 15 (O15). Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de 
C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets qua leeftijd. 
Op de website is steeds de J (in JO) weggelaten. Bij beide 
meisjesteams staat er wel MO. 

JO19 tweedejaars junioren 
MO17 tweedejaars meisjes 
JO11 tweedejaars E-pupillen 
JO10 eerstejaars E-pupillen 
JO9 tweedejaars F-pupillen 
JO8 eerstejaars F-pupillen 

 

8 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. 
 

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

 

 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:rwjhendriksen121@gmail.com
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mailto:b.storkhorst@chello.nl

