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1 Agenda 

19 jan Herstart competitie RKZVC 1 + 2 

3 feb Herstart competitie RKZVC 3 

8 + 9 feb Herstart competitie andere teams 

14 mrt Vrijwilligersavond 

 

2 Waarom een digitale nieuwsbrief 

U leest nu de eerste digitale nieuwsbrief van RKZVC. De 

nieuwsbrief is bedoeld voor leden, vrijwilligers en 

supporters van RKZVC. 

Tot nu toe werd informatie over RKZVC vooral via de 

website, tijdens de jaarvergadering en tijdens de 

nieuwjaarsreceptie verspreid.  

Via de website wordt echter veelal met kleine berichtjes 

gewerkt, zodat deze informatie meestal erg beknopt is. 

De jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie zijn maar 

1x per jaar zodat er dan ineens veel nieuws tegelijk 

komt en tussentijds niets. 

 

De bedoeling van de nieuwsbrief is dus om regelmatiger 

en iets uitgebreider over wetenswaardigheden te 

informeren. Het streven is om de nieuwsbrief 5 a 6 maal 

per jaar te laten verschijnen uiteraard afhankelijk van 

de hoeveelheid nieuws. 

 

Om het leden gemakkelijk te maken zal de nieuwsbrief 

per mail aan alle leden worden verzonden. Supporters 

die de brief ook willen ontvangen kunnen zich melden 

om op de maillist te komen. Daarnaast zal het op de 

website komen. 

 

De inhoud zal gevarieerder zijn. Het kan gaan om 

informatie vanuit vergaderingen van hoofdbestuur, 

jeugdbestuur of de verschillende commissies. Daarnaast 

zal er ruimte zijn voor nieuwtjes vanuit bepaalde teams, 

aankondiging van activiteiten of andere zaken en kan 

het met foto’s worden afgewisseld. Hoewel er best veel 

mensen aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie zal 

een deel van dit eerste nummer besteed worden aan de 

nieuwtjes die voorzitter Johnny Cuppers tijdens de 

receptie vertelde om ook de niet aanwezigen op de 

hoogte te brengen. 

3 Snertloop + spelletjes 

Voorafgaand aan de receptie waren er de nodige 

activiteiten met spelletjes, estafettelopen en darten. 

De snertloop kreeg voor het eerst de naam “De grote 

prijs van de Greune weide”, een duurloop van zo’n 6 

km. Deze werd gewonnen door John Eekelder met 

Henry Hummelink als tweede en Walter Overkamp als 

derde. Carina Hulshof is sinds afgelopen zomer de 

nieuwe beheerster van de kantine. Zij had de prijzen 

beschikbaar gesteld en reikte ze ook uit. 
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4 Samenvatting nieuwjaarsspeech Johnny Cuppers 

Tijdens de gezellig drukke receptie 

keek voorzitter Johnny Cuppers in 

zijn speech terug op een sportief 

geslaagd 2013 met kampioenschap-

pen voor het 1e, het 3e en diverse 

jeugdteams en goede prestaties van 

andere teams. Hij gaf aan blij te zijn 

met de komst van Laurens Knippenborg, waarbij mo-

menteel de prestaties van het 1e naar verwachting zijn.  

Naast het verlengen van het contract met hoofdsponsor 

Paul Knippenborg met 3 jaar is het stoppen van enkele 

belangrijke sponsors is opgevangen met de nieuwe Z-

sponsor Uitvaartbedrijf GUV en de RK-sponsors RUMA 

managementprogramma’s, Autobedrijf Arink en 

Herberg Het Witte Paard. Ook aan de accommodatie is 

het nodige gedaan in het afgelopen jaar. 

Nieuw voor het komende voorjaar is dat RKZVC met een 

45+ team en een pupillen meisjes D-team aan de 

competitie gaat deelnemen. Naar alle waarschijnlijkheid 

zal er volgend seizoen ook weer een 7e seniorenteam 

komen. Dat er zo’n 370 leden zijn en er 25 teams in 

diverse competitie mee doen, geeft aan dat het 

momenteel met de vereniging goed gaat. Het nieuwe 

alcoholbeleid - geen alcohol onder de 18 - zal streng 

gehandhaafd worden. Er zal een digitale nieuwsbrief 

komen en de programma’s, uitslagen en standen zullen 

real time op de website en de TV in de kantine komen  

door rechtstreekse koppeling aan de gegevens van de 

KNVB. Na afloop bleef het nog lang gezellig. 

 

PS redactie 

De directe koppeling van programma’s, uitslagen en 

standen aan de gegevens van de KNVB zal komende 

week worden afgerond. Deze gegevens zijn dan real 

time te zien op de website en in de kantine op TV.

Nieuws van het bestuur 

 Dit voorjaar gaat er een team mee doen aan de 45+ 

competitie. Zij spelen op vier vrijdagavonden, per 

avond drie wedstrijden van 25 minuten op een half 

veld met een poule van vier ploegen. Dit gebeurt 

afwisselend bij de verschillende verenigingen. Er zijn 

nu 14 spelers voor dit team. Deze spelers betalen 

een extra contributie van € 20,- per half seizoen en 

zij gaan spelen in de oude tenues van het 1e elftal 

(Knippenborg/Wessels). Ze gaan nog een oefenwed-

strijd spelen tegen KSH. 

 Het vangnet van het trainingsveld aan de zijde van 

de kantine is 5 meter breder geworden. 

 De administratieve hoek in de bestuurskamer is 

ingericht. Er zijn nu 2 werkplekken met 2 computers 

zodat er na een wedstrijd bij de digitale invulling 

van de wedstrijduitslagen niet op elkaar gewacht 

hoeft te worden. 

 Het komende seizoen gaat een “spelregelbewijs” 

gelden voor de 2e-jaars B-junioren. Het ligt bij de 

scheidsrechtercommissie van RKZVC om dit verder 

in goede banen te leiden. Bekeken wordt nog of dit 

spelregelbewijs gekoppeld kan worden aan de 

scheidsrechterscursus die al enkele jaren gegeven 

wordt aan spelers uit de C-teams. 

 Er is een nieuw schema voor het trainen op de 

velden gemaakt. Dit is op de site gepubliceerd. 

 Aan eind van het seizoen komt er een actie om 

meer leden te krijgen bij de club van 100. Hiervoor 

zal een flyer worden gemaakt. 

 

Heb je als team, als lid, als commissie of als supporter 

iets te vertellen (of een leuke anekdote): mail naar 

b.storkhorst@chello.nl 

 

PS Mail niet ontvangen? 

Het kan zijn dat leden deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen hebben 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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