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Inhoud Agenda 

19-20 juli  De Voorzet 2014-2015 
26 juli  Start training  1e sel. 
1 augustus  Start training  2e sel. 
5 augustus Start training  4 t/m 7 
18 augustus Start training  jeugd 
6 september  Start training  Mini F 
15 september Jaarvergadering 

1 Indeling jeugdteams 2014 - 2015 

2 Klusploeg gevraagd voor kleedkamer 3 en 4 
3 Stand van zaken rond kunstgras 
4 Indeling seniorenelftallen 2014 - 2015 
5 Voetbal 2-daagse voor kinderen tussen 6 en 14 jaar 
6 Nieuws van het bestuur 
7 Beleidsplan 
8 Afsluiting seizoen RKZVC 6 
 

1 Indeling B, C en D seizoen 2014 - 2015 

Nog enkele dagen en dan wordt “De Voorzet” weer 

uitgedeeld. Deze bron aan informatie is onmisbaar voor 

ieder voetballid. Graag willen we hierbij alvast de 
indeling van B, C en D toelichten. 
 

Het indelen van (jeugd)teams is ieder jaar weer een 
tijdrovende bezigheid. Je wilt het namelijk voor ieder-

een zo goed mogelijk doen. Dit jaar komen we bij de 
junioren echter niet gunstig uit omdat we net genoeg 

spelers voor 7 teams hebben (7 x 13 spelers),  alleen is 
er geen gelijke verdeling qua leeftijden. 
Verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt en bespro-

ken door de VTZ en  het Jeugdbestuur. 
Zelfs de KNVB is er bij betrokken voor uitleg van de 

mogelijkheden en het aantal dispensatie-spelers. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de enigste optie 

bestaat uit het doorschuiven van spelers naar een hoge-
re leeftijdscategorie. Dit houdt in, dat een aantal D spe-

lers in de C zijn ingedeeld en enkele C spelers dit jaar al 
bij de B gaan spelen. Bij dit selecteren is zowel gekeken 

naar leeftijd als fysieke gesteldheid van de spelers. 
 

Wij zijn ons er van bewust dat gemaakte keuzes niet in 
ieders verwachting kunnen liggen maar zijn er van 

overtuigd dat met de juiste mentaliteit en inzet toch 

een geweldig seizoen in aantocht is.   
  

Jeugdbestuur en VTZ 
 

2 Klusploeg gevraagd voor kleedkamer 3 en 4 

Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die ons 
willen assisteren bij het schilderwerk van de entree van 
de kleedlokalen 3 en 4.  
Je hoeft geen ervaren schilder te zijn, want wij krijgen 
ondersteuning van een vakman. Dus als je nog een 
halve of hele zaterdag of een avond zou willen helpen 
met schuur- of schilderwerk, dan zou je onze voetbal-
club daarmee een grote dienst bewijzen. 
 
We willen dinsdag 15 juli beginnen, dus graag zeer snel 
aanmelden. De klus duurt 3 tot 4 weken (enkele avon-
den / dagen per week). 
Aanmelden bij:  
Laurens Donderwinkel tel.nr.: 06 - 315 28 124 
 
3 Stand van zaken rond kunstgras 

Er is een commissie Kunstgras opgericht. Ondertussen is 
er ook een gesprek met de wethouder geweest en zijn 
er enige offertes opgevraagd. De voortgang is nu 
afhankelijk van de mogelijkheden bij de gemeente: kan 
het voorstel vervroegd worden behandeld (uiterlijk 
september) of komt het op de begroting van 2015 (dan 
komt het pas in november op de agenda). In dat laatste 
geval komt de aanleg op zijn vroegst in de zomer van 
2015 omdat kunstgras niet in de winter kan worden 
aangelegd. 
 
Als er een fiat van de gemeente is, zal dit financiële 
gevolgen voor RKZVC hebben. Wel of geen doorgang 
van de aanleg zal dan op een algemene 
ledenvergadering moeten worden besproken en beslist. 
Als het door gaat, zal de eigen bijdrage van RKZVC voor 
een groot deel moeten bestaan uit vrijwilligerswerk 
zoals bijvoorbeeld het weghalen van omheining en 
tegelpaden en nadien weer aanleggen daarvan. 
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4 Indeling seniorenelftallen 2014 - 2015 

Er komt komend seizoen een 7e seniorenelftal. Door het 
krappe aantal beschikbare spelers heeft dat tot gevolg 
dat er voor elk seniorenteam maximaal 15 spelers 
beschikbaar zijn. Er hoeven dan ook maar een beperkt 
aantal afmeldingen of blessures te zijn of een team 
komt al in de problemen om genoeg spelers bij elkaar te 
hebben. 
Op voorhand wordt dan ook alle senioren gevraagd om 
komend seizoen zoveel mogelijk te zorgen dat men 
zondags beschikbaar is en niet zo maar andere 
afspraken te maken (vooral in de lagere teams). 
Tevens zal het belangrijk zijn om zich bij verhindering 
tijdig af te melden (het liefst minstens een week van 
tevoren). Hierdoor kan soms in overleg met een ander 
team een tekort aan spelers worden opgelost of een 
baaldag worden aangevraagd (voor lagere teams). 
 

5 Voetbal 2-daagse kinderen van 6 tot 14 jaar 

In samenwerking met Martijn 

Meerdink organiseren wij de 

Martijn Meerdink Voetbal 

2-daagse voor jeugdleden van 

RKZVC en de vriendjes en vriendinnetjes daarvan. 
 

WAT ORGANISEREN WIJ? 

 2 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur voetbalactivitei-

ten, clinics, trainingen, wedstrijden, penalty bokaal, 

voetbalquiz  en uiteraard het  Martijn Meerdink  Jeugd 

Voetbalspel met allerlei spelonderdelen, zoals, strop-

das schieten, snelheidsmeter enz. 

 2 dagen geheel verzorgd inclusief lunch, drinken, 

bidon en een  t-shirt met opdruk. 
 

VOOR WIE IS HET? 

Kinderen tussen de 6 en 14 jaar komen hiervoor in 

aanmerking, maximaal 80 kinderen per 2 dagen, 

minimaal 60 kinderen per 2 dagen. 
 

WANNEER: MAANDAG 25 en DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014 

Deponeer het opgave formulier voor 1 augustus in de 

brievenbus bij het voetbalveld van RKZVC of per e-mail 

aan: info@rkzvc.nl 

 

Kijk op www.rkzvc.nl en klik daar de link aan voor de 

volledige informatie en inschrijfformulier. 
 

6 Nieuws van het bestuur 

 De hoop is dat de nieuwe website 

over een jaar gereed is. Diverse 

wensen en eisen voor de nieuwe 

site zijn besproken. Deze site moet 

zich aanpassen aan het apparaat 

van de bezoeker. Dus of de site nu wordt bezocht met 

een desktop, laptop, iPad of smartphone, de site past 

zicht automatisch aan. 

 Gezocht wordt naar meer sponsoring in het algemeen 

en specifiek van het nieuwe scorebord op het 2e veld. 

Ideeën zijn welkom. 

 De wethouder heeft opgeroepen om na te denken 

over samenwerking met buurtclubs. We gaan daar ge-

hoor aan geven. 

 Ook afgelopen seizoen zijn er weer een tiental ballen 

verdwenen (kosten zo’n € 1000!). Zowel trainers, lei-

ders als spelers worden voor het komende seizoen 

met klem gevraagd om daar beter op te letten! 
 

 

 

7 Beleidsplan 

Alle onderdelen van het nieuwe beleidsplan zijn nu in 

het bestuur besproken. Op de volgende bladzijde staan 

de laatste thema’s. In de ledenvergadering van sep-

tember a.s. zal het op de agenda komen te staan. Voor-

dien zal volledige beleidsplan het ter inzage zijn. 
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Beleidsplan Scheidsrechters 

RKZVC beschikt over een scheidsrechterscommissie die 

alle zaken rondom scheidsrechters regelt. Het doel van 

de scheidsrechterscommissie is dat alle geplande 

thuiswedstrijden van RKZVC door een bevoegde  

scheidsrechter op een zo sportief en correct mogelijke 

wijze worden geleid.  

In  de toekomst zal het steeds lastiger worden om 

vrijwilligers te vinden die als scheidsrechter willen 

fungeren. Om die reden wil de scheidsrechterscom-

missie binnen de club zoveel mogelijk mensen enthou-

siast maken om als scheidsrechter op te treden. 

Ook in de toekomst zullen C-spelers een cursus krijgen 

zodat zij wedstrijden van de pupillen kunnen fluiten.  

B-spelers zullen verplicht worden om deel te nemen 

aan een korte spelregelcursus. Bekeken wordt nog of de 

cursus die C-spelers volgen, voldoet aan de eisen van de 

spelregelcursus die aan B-spelers wordEN gesteld. 

 

Beleidsplan Jeugd 

Het doel  van het jeugdbestuur is zorgdragen dat alle 

jeugdleden op een zo prettige mogelijke wijze hun 

hobby kunnen uitvoeren bij RKZVC, met daarbij een 

juiste balans tussen plezier, leren en presteren. In de 

Achterhoek wordt gesproken over krimp de komende 

jaren, wat wellicht ook RKZVC zal treffen.  

Het jeugdbestuur wil het jeugdledenbestand op peil 

houden om krimp binnen RKZVC op een acceptabel 

niveau te houden en zo te kunnen blijven selecteren in 

elke leeftijdsklasse. Daarbij is het belangrijk om de 

jeugdselectieteams op 1e klas niveau te krijgen om zo 

een goede aansluiting te krijgen bij de overstap naar 

senioren prestatie teams.  

 

Beleidsplan Financiën 

Een belangrijke doelstelling van RKZVC is dat zij een 

financieel gezonde vereniging wil zijn (continuïteit is 

één van de vijf kernwaarden van RKZVC). Dit betekent 

dat de tering naar de nering wordt gezet. Er worden 

geen onverantwoorde risico’s genomen. 

Gelet op de huidige economische situatie zal sponsoring 

door derden (bedrijven) onder druk komen te staan. De 

te verwachten krimp zal waarschijnlijke leiden tot een 

daling van het aantal leden. Het zal daarom moeilijk 

worden om financieel gezond te blijven. De hoogte van 

de contributies zullen echter zo laag mogelijk worden 

gehouden. 

De komende 5 jaar wil RKZVC haar financiële positie 

verbeteren door het verder aflossen van de lening. 

 

Beleidsplan Accommodatie & beheer 

RKZVC hecht veel waarde aan goede speelomstandig-

heden waardoor leden prettig kunnen voetballen. 

Belangrijke doelen zijn: 

 Elk team beschikt tijdens de training over een bespeel-

baar trainingsveld (of een gedeelte daarvan) en over 

een kleedlokaal met douche dat aan de hygiëne- en 

veiligheidseisen voldoet.  

 Er moeten voldoende, goede trainingsmaterialen be-

schikbaar zijn.  

 Voor wedstrijden moet een team kunnen beschikken 

over een goed bespeelbaar veld met een schoon 

kleedlokaal en een goede wedstrijdbal.  

De lokale overheid zal aansturen op meer centralisering 

en misschien wel fusies. Als club moeten wij proberen 

de regie in handen te houden. Dus zullen wij op zoek 

moeten naar vormen van samenwerking. 

De focus met betrekking tot accommodatie & beheer 

ligt op uitbreiding van de speelcapaciteit. Dit moet ook 

op korte termijn gerealiseerd worden, onder andere 

omdat de ontevredenheid onder leden groeit door de 

steeds slechtere staat van de velden in de loop van het 

seizoen. Uitbreiding van de speelcapaciteit zal, gezien 

de beperkte mogelijkheden tot uitbreiding in oppervlak-

te, alleen door aanleg van een kunstgrasveld gereali-

seerd kunnen worden. 
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8 Afsluiting seizoen RKZVC 6 

De meeste seniorenteams sluiten het seizoen af met 

een middagje of avond uit gaan, soms met een 

activiteit, vaak met een barbecue. Het zesde had dit 

keer als activiteit een theorie-examen van 

Verkeersrijschool Guus Kolkman en praktijkexamens 

onder leiding van Martin Klein Holkenborg en Menno 

Grooters. 

De bespreking van het theorie-examen door Guus 

leverde soms felle discussies en hilariteit op. Bij het 

praktijkexamen moest er een rondje gereden worden 

waarna er achteruit geparkeerd moest worden met een 

aanhanger. Het parkeren met één as onder de 

aanhanger lukte bij de meesten nog wel. Maar parkeren 

met twee assen onder de aanhanger bleek voor velen te 

moeilijk maar leverde wel leuke beelden op. 

 

 
 

 
 

 

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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