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1 Agenda 
6 april Vrijwilligersavond vanaf 20.00 
16 april Kruisjassen vanaf 20.00 
19/20 mei Seesing Tournament Pinkstertoernooi 
8 juli Cafe voetbal (datum onder voorbehoud) 
 

2  Vrijwilligersavond 6 april vanaf 20.00 
Trainers, leiders, vlaggers, 
lijnentrekkers, schoonmakers, 
terreinknechten, scheidsrechters, 
"manusjes-van-alles", bestuursle-
den, fotograven, kantinejuffen, 
commissieleden, kaartverkopers, 
cameramannen, wasvrouwen en 
iedereen die ook maar iets bijdraagt aan onze prachtige 
club RKZVC is uitgenodigd voor de vrijwilligersavond! 
Deze avond zal volledig in het teken staan van de grote 
RKZVC-Voetbalkantine-PubQuiz! Met boeiende vragen 
voor jong en oud, vrouw of man, met of zonder kennis 
van voetbal onder het genot van een drankje en een 
hapje om jullie als vrijwilligers wat terug te geven. Kom 
allemaal op 6 april om 20.00 naar onze kantine op de 
Greune Weide voor een prachtavond met iedereen die 
bijdraagt aan de club! 
 

3 Nieuws van het bestuur 
- Vanaf januari wordt wekelijks door een 

speler van het eerste elftal een 
voorbeschouwing voor de 
competitiewedstrijd gegeven. 

- De wetgeving omtrent persoonsgegevens wordt  
gewijzigd: privacy wordt nog meer afgeschermd. 
Thomas van Hagen heeft zich hier al mee bezig 
gehouden en geeft aan dat het meer voor grotere 

concerns is bedoeld. Hij zal het geheel in de gaten 
houden. 

 

4 VOG voor vrijwilligers van RKZVC-jeugdafdeling 
Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn 
voor minderjarigen. Eén van de middelen om een veilige 
sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te 
voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen 
werken. De KNVB en NOC*NSF stimuleren 
sportverenigingen om een VOG op te nemen in hun 
beleidsplan. 
Het bestuur van RKZVC onderschrijft deze actie en wil als 
onderdeel van haar beleid alle jeugdvrijwilligers vragen 
om een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook alle leden van 
het jeugd- en hoofdbestuur vragen een VOG aan. 
Wat is een VOG? 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een 
verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, 
onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
screent personen die een VOG aanvragen en geeft de 
VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis 
onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk 
persoon (NP) of rechtspersoon (RP). U krijgt in ieder 
geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd 
dat relevant is voor de betreffende functie. 
 
Waarom een VOG? 
Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook 
binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het 
verleden van personen en vermindert de kans dat 
iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, 
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een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen 
te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is 
gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering 
kunnen vrijwilligers van RKZVC gratis een VOG aanvragen 
 
5 Vertrouwenspersoon 
RKZVC wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar 
iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis 
voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er 
immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag 
zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en 
seksuele intimidatie binnen onze vereniging te 
voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig 
sportklimaat. 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft 
uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn 
waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden 
voorkomen. Binnen RKZVC willen wij dit graag voor zijn. 
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen 
RKZVC twee vertrouwenscontactpersonen zijn aange-
steld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt 
om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we 
binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.  
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met 
vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang 
bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit 
geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel 
melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een 
einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, 
maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo 
voorkomen wordt.  
Wat doen de vertrouwenspersonen? Zij luisteren naar je 
verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de 
situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwe-
lijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De 
vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het 
indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of 
politie. Maar gewoon even praten kan ook. Zij geven 
voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor 
adequate opvang van degene die klachten heeft over 
ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing 
en staan de melder / beschuldigde terzijde bij het

indienen van een formele klacht. Zij zijn bevoegd, met in 
achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, 
beschuldigde en / of andere betrokkenen aan te horen 
en informatie in te winnen voor zover dit voor de 
uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd 
om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies 
in te winnen bij deskundigen.  
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks 
bestuur van RKZVC. Bij het afsluiten van het jaar, of 
indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwens-
contactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn 
geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe 
voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze 
rapportage zullen geen namen genoemd worden.  
De vertrouwenspersonen binnen RKZVC zijn:  
• Ferdinand Schutten (06-45426121) 
• Marja Fuchs (06-42055290) 
 

6 Oprichting PR Commissie + oproep aan mensen  
De afgelopen maand is er een nieuwe commissie opgezet 
binnen RKZVC. Deze commissie wil alle taken met 
betrekking tot PR van RKZVC bundelen zodat er een 
beleid is. Alle social media kanalen, uitingen door middel 
van de nieuwsbrief en andere communicatie worden zo 
meer gestructureerd. Ook het beeld- en filmmateriaal 
dat gemaakt wordt voor RKZVC is zo centraal beheerd. 
Voor deze commissie zijn we nog op zoek naar 
enthousiastelingen die willen helpen met het creëren 
van content voor de site, social media kanalen etc. 
Mocht je het leuk vinden om wat te doen voor deze 
commissie of te horen wat er mogelijk is? Stuur dan een 
berichtje naar 06-3177770 of mail naar 
thomas100195@gmail.com. 
 

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 
thomas100195@gmail.com of b.storkhorst@chello.nl.  
Begin februari komt de volgende nieuwsbrief van het 
seizoen 2017-2018 uit. Bijdragen zijn van harte welkom. 
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8 Oproep ‘historisch‘ materiaal van RKZVC 
De laatste 10 a 15 jaar wordt van alles digitaal bewaard 
over en van RKZVC. Over de periode vanaf de oprichting 
in 1946 tot het begin van deze eeuw is er echter weinig 
meer beschikbaar. RKZVC wil daarom beginnen met het 
aanleggen van een archief over de geschiedenis van 
RKZVC in de eerste 55 jaar van de geschiedenis van de 
club. Het gaat daarbij om filmopnames, foto´s, 
krantenartikelen, verslagen, bestuurs- of commissiever-
gaderingen, enzovoorts. 
We roepen iedereen op om materiaal te sturen, af te 
geven of eventueel een berichtje te sturen. Indien 
gewenst krijgt men dit materiaal natuurlijk terug.  
Om het archiveren iets gemakkelijker te maken, zou het 
fijn zijn om bij het ingestuurde materiaal aan te geven 
waar het over gaat. Bijvoorbeeld: welk jaar, welk team, 
welke wedstrijd, wie staan er op een foto, eventueel of 
er iets bijzonders was bij die foto of film, enzovoorts. 
 
Het inleveren, opsturen of afgeven kan bij: 

Foto´s en filmmateriaal: 
Henk Winkel 
h.winkel74@upcmail.nl 
0544 - 351915 / 06 – 11186753 
De Steege 87, 7136 MN Zieuwent 
Artikelen, verslagen en tekst: 
Bennie Storkhorst 
b.storkhorst@chello.nl 
0544 – 351947 
Zegendijk 8a, 7136 LS Zieuwent 

 
9 Seesing Tournament 
Beste allemaal, 
Vorig jaar of voorgaande jaren zijn velen van jullie, in 
welke vorm dan ook, vrijwilligers geweest bij het Seesing 
Tournament. Wij als organisatie van het Seesing 
Tournament kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe 
belangrijk de inzet van vrijwilligers voor de organisatie en 
uitstraling van het Seesing Tournament is. Nogmaals heel 
erg bedankt! 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKZVC werden de 
deelnemende teams van het zestiende jeugdtoernooi 
van RKZVC gepresenteerd. Dit jaar één nieuwe naam in 
Zieuwent en dat is Slavia Praag, de kampioen van 
Tsjechië. Daarnaast komen Austria Wien uit Oostenrijk 
en Celtic uit Schotland voor de tweede keer naar de 
Achterhoek. Andere deelnemers, inmiddels bekende 
gezichten van het Seesing Tournament, zijn: RSC 

Anderlecht, Bayer 04 Leverkusen, Feyenoord, PSV, AJAX, 
FC Twente en natuurlijk gastheer RKZVC. Dit jaar is het 
toernooi op zaterdag 19 & zondag 20 mei 2018.  
Mocht je je nog niet hebben opgegeven als vrijwilliger en 
wil je wel een bijdrage leveren, laat het dan weten.  
Ik hoor graag van jullie. 
Met vriendelijke groeten, namens de toernooicommissie 
  
Maartje Leneman maartjeleneman@hotmail.nl  
Seesing Tournament 
 
10 Bezoek social media 
We mogen vaststellen dat RKZVC steeds meer bekend 
wordt via social media. Hoogtepunt was natuurlijk rond 
de wedstrijd tegen Longa ’30 toen de twitterberichten 
in de 24 uur rond de wedstrijd 200.000 keer gezien zijn. 
Vanaf eind september is het aantal volgers via Twitter 
gestegen van 1633 naar 1810. Het aantal volgers via 
Facebook steeg van 483 naar 620. 
Enkele jaren geleden zijn Jarno Stoverinck en Jord 
Waalderbos (nu spelend in JO17-1) op eigen initiatief 
begonnen met een Instagram over RKZVC 
(https://www.instagram.com/rkzvc_zieuwent/).  
Zij hebben ondertussen ook 238 volgers.  
De huidige website (VoetAssist) is in gebruik sinds half 
februari 2017 (zie punt 10 wat trainers er mee kunnen 
doen). Hieronder een grafiek van het websitebezoek. 
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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 
thomas100195@gmail.com of b.storkhorst@chello.nl. 
Supporters die de brief ook willen ontvangen kunnen zich eveneens melden om op de maillist te komen. 

 

11 VoetbalAssist 
RKZVC maakt voor de website gebruik van VoetbalAssist. 
Hierin is veel mogelijk. Sinds kort wordt hier ook de 
voorbeschouwing op de wedstrijd van het 1e elftal 
geplaatst. Maar VoetbalAssist biedt ook mogelijkheden 
voor trainers, bijvoorbeeld een speler-volgsysteem. John 
Krabbenborg, trainer van RKZVC JO15-1, maakt hiervan 
al gebruik sinds het begin van deze competitie. Enkele 
grafieken van de JO15-1 zijn hieronder toegevoegd. 

Trainers die komend jaar daar ook gebruik van zouden 
willen maken, kunnen zich melden bij Bennie Storkhorst 
(b.storkhorst@chello.nl). Eventueel kunnen ze nu al 
beginnen om ervaring op te doen zodat ze het volgende 
seizoen vanaf het begin hun statistieken kunnen 
bijhouden. 
Hieronder een aantal grafieken. 
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