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1 Agenda jaarvergadering ma 25 sept. 20.30 
2 Kruisjasavonden seizoen 2017-2018 
3 Nieuws van het bestuur 
4 Nieuws van het jeugdbestuur 
5 Gezocht: fotograaf 
6 Nieuwe website: ieder team eigen pagina?  
7 Bijdragen voor de digitale nieuwsbrief 
8 Nieuwe voetbalapp 
9 Oproep voetbalschoenen  
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1 Agenda jaarvergadering ma 25 sept. 20.30 
Datum  Maandag 25 september 2017 
Aanvang 20.30 uur 
Locatie Kantine RKZVC 
1 Opening door de Voorzitter 
2 Binnengekomen stukken 
3 Notulen jaarvergadering 2016 (notulen staan op 

www.rkzvc.nl of openen 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 
PAUZE 
10 Bestuursverkiezing 

Aftredend:  
Johnny Cuppers  Herkiesbaar 
Eugene Hoenderboom  Herkiesbaar 
Bennie Storkhorst  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. 

11 Rondvraag 
12 Huldiging jubilarissen 
13 Sluiting door de Voorzitter 
 
2 Kruisjasavonden seizoen 2017-2018 

maandag 9 oktober 2017 
maandag 13 november 2017 
maandag 11 december 2017 
maandag 8 januari 2018 
maandag 12 februari 2018 
maandag 12 maart 2018 
maandag 9 april 2018 

3 Nieuws van het bestuur 

- Er komt een herstelhonk in de kelder van de 
kantine. De 1e selectie stelt €500,- 
beschikbaar uit de extra gelden uit de 
bekercompetitie in 2015/2016 
(Amstelcup). Op de dinsdag en donderdag is er ook 
voor de jeugd de mogelijkheid hiervan gebruik te 
maken (naast het gebruik maken van de medische staf). 
Nadere info volgt zodra het gereed is. 

- De problemen om vrijwilligers te krijgen voor m.n. de 
training en leiding van diverse elftallen vraagt 
misschien een andere aanpak. Voorstel is om een 
commissie in te stellen die dit nader gaat onderzoeken. 

- Het belijnen van kunstgrasveld voor de nieuwe 
wedstrijdvormen bij de jeugd kost circa € 3500. Het 
plaatsen van stippen € 800. Dit gaan we voorlopig niet 
doen. Het markeren van de lijnen op de omheining van 
het veld is voldoende om snel de pionnen uit te zetten. 

- Nico Wessels heeft aangeboden om de streekbus van 
De Timp in te zetten bij een wedstrijd. Dit wordt in 
overweging genomen. De opbrengt van de bus komt 
ten goede aan het Huntingtonfonds. 

- Sinds twee jaar worden thuiswedstrijden van het 
eerste met video geanalyseerd en dit is zeer wenselijk. 
Dit wordt voor een groot deel door het 1e zelf betaald. 
Het huidige systeem (Max sport) wordt ingeruild voor 
een Russisch systeem. Ook de tweede selectie kan voor 
enkele wedstrijden gebruik gaan maken van dit 
systeem. Voor de overige teams is er komend jaar 
éénmalig de mogelijkheid om een video-analyse te 
maken. Het is een moderne ontwikkeling die de 
technische staf ondersteund en bijdrage kan leveren 
aan een goede voetbalopleiding. Volgend jaar wordt 
bekeken hoe er verder mee wordt gegaan. 
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- Bij alle wedstrijden wordt de nieuwe wedstrijdapp van 

de KNVB gebruikt. Indien er geen mogelijkheid bestaat 
om de wedstrijdapp zelf te gebruiken, is er tijdens 
wedstrijddagen de mogelijkheid om de mobiele 
telefoon van Carina te gebruiken. Voorlopig gebruiken 
we deze mogelijkheid als alternatief voor de aanschaf 
van een aparte tablet. 

- Er wordt verder gewerkt aan het vernieuwen / 
verplaatsen van de ingang. Het bouwen van extra 
kleedkamers is niet meer nodig, mede gezien de te 
verwachten krimp. Twee mogelijke schetsen staan 
beneden. 

 
4 Nieuws van het jeugdbestuur 
- De JO9 heeft de eerste wedstrijden in nieuwe vorm 

gespeeld. Dat is goed gegaan maar wel even wennen.  
- De (nieuwe) trainers hebben de eerste ervaring 

opgedaan met VTON en dat die ervaring positief is. 
Romeo Delta gaat het sponsoren evenals de 1e 
selectie, die vanuit hun sponsorpotje € 500 aanbieden. 
Meer informatie over VTON staat op de laatste 
bladzijde. 

 
5 Gezocht: fotograaf 
Henk Winkel wil stoppen met het maken van foto’s voor 
RKZVC. We zoeken dus iemand voor het maken van 
foto’s (en soms vervanging van Henk voor het maken van 
video’s). Belangstellenden graag melden bij 
b.storkhorst@chello.nl.  
 
 

 
 

http://www.rkzvc.nl/
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6 Nieuwe website: ieder team eigen pagina? 
Per ingang van het nieuwe seizoen is het mogelijk om per 
team een webpagina zelf in te vullen (JO15-1 gebruikt dit 
bijvoorbeeld al). Teams kunnen dan bijvoorbeeld 
wedstrijdverslagen plaatsen of doelpuntenmakers  en 
spelers die de assist geven bijhouden (zie voorbeeld bij 
het RKZVC 1) zodat dit in een mooi overzicht komt te 
staan.  
Het voorbeeld van RKZVC JO15-1 is te zien via de 
volgende link. Men ziet dan deze uitslag. 
09-09-2017 AZSV JO15-2 RKZVC JO15-1  1 - 0  

 

Rechts naast de uitslag staat een tekentje en als men 
daar op klikt, krijgt men het wedstrijdverslag met de 
opstelling. 
 

Als teams hiervoor interesse hebben, moeten ze zich 
melden bij b.storkhorst@chello.nl. 
Als er nog vragen en opmerkingen zijn, kunnen deze 
altijd worden doorgegeven aan b.storkhorst@chello.nl 
 
7 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 november komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
 
 

 
8 Nieuwe voetbalapp voor jouw team 
De nieuwe Voetbal.nl app is in augustus online gegaan 
www.voetbal.nl. Vanaf dat moment kunnen alle 
voetballiefhebbers met de nieuwe app aan de slag. 
Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen 
en nog veel meer.  
De app begint bij het inloggen. Alle leden en 
toeschouwers van jouw voetbalvereniging kunnen 
gebruik maken van de Voetbal.nl app. Om je leden al 
meteen vanaf de start goed verder te helpen, beginnen 
we bij het begin: het inloggen in de app. Inloggen in de 
app doe je met je emailadres. Het emailadres wat leden 
hiervoor gebruiken moet overeenkomen met het e-
mailadres zoals bij RKZVC geregistreerd staat (zie de mail 
van deze nieuwsbrief).  
Stap 1 Zorg er als club allereerst voor dat bij alle leden 

een actueel e-mailadres staat vastgelegd.  
Stap 2 Via deze mail weet ieder lid dat er een nieuwe 

versie van de Voetbal.nl app komt en dat ze voor 
hun persoonlijke programma met het e-
mailadres waarop ze de mail ontvangen, in de 
app kunnen inloggen. 

Loggen leden niet in met het e-mailadres dat bekend is 
bij RKZVC, dan worden deze leden als ‘toeschouwer’ 
gezien en is er voor hen in de app dus geen directe link 
met de club. Handig is dus wel om in te loggen met het 
e-mailadres dat bij RKZVC staat geregistreerd. 
Ouders, opa’s, oma’s en supporters kunnen uiteraard 
ook gebruik maken de Voetbal.nl app en zo onder andere 
hun favoriete spelers, teams en clubs volgen. 
  
9 Oproep voetbalschoenen 
Wie heeft thuis nog 
voetbalschoenen die niet 
meer gebruikt worden? 
Dit geldt van klein tot 
groot (reserves voor 
leiders?). 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.

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
https://www.rkzvc.nl/263/316/beker/uitslagen/
https://www.rkzvc.nl/261/team-informatie/
https://www.rkzvc.nl/113/3561/uitslagen/wedstrijd-details/
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
mailto:b.storkhorst@chello.nl
http://www.voetbal.nl/
mailto:b.storkhorst@chello.nl
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10 VTON voetbalmethode  (deze informatie komt van de website van VTON)
De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 
5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan 
concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier aan hun ontwikkeling. 
 
HOE WERKT HET 
Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. 
Alles komt daarin aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale 
ontwikkeling. Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht aan 
deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De methode 
ondersteunt met coach tips, animaties van de organisatie op het veld 
en filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal 
digitaal op zijn tablet of telefoon. Bekijk de voorbeeldtraining>>> 

 
WAT LEVERT HET OP? 
De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Trainers worden 
ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het coachen. En binnen de verenigingen zijn visie, leerlijn en planning 
centraal geborgd. Daardoor is er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt van een 
jeugdafdeling een jeugdopleiding.  
 
VIER PIJLERS 
De VTON methode is gebouwd op vier pijlers. 

1 Voor en door trainers 
De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare 
trainingen in een meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn 
ontwikkeld vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen 
trainers als ze op het veld staan? We werken hierin nauw 
samen met jeugdtrainers. 
 

 
2 Brede ontwikkeling 
De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, 
fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste 
groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de 
nadruk op technischebasisvaardigheden. In de hogere teams 
verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling. 
 
3 Doorlopende leerlijn 
De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen 
aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo 
werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling. 
 
4 Digitaal & multimediaal 
De voetmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de 
oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige updates 
hebben trainers altijd de meest recente versie. 

 

http://www.rkzvc.nl/
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