
Nieuwsbrief RKZVC, september 2014, nummer 5 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 
 
 
 

 
Inhoud Agenda 

22 september Jaarvergadering 
1 december Sinterklaas 
27 december Flessenactie 
27, 29, 30 december Norbert Kuijperstoernooi jeugd 
28 december Kersttoernooi senioren 
4 januari Nieuwjaarsreceptie / snertloop 
24 – 25 mei Seesink Tournament (Pinksteren) 
30 mei Verenigingsdag 

1 Agenda jaarvergadering maandag 22 – 9 - 2014 
2 Toelichting kunstgras - contributieverhoging 
3 Aanvangstijden wedstrijden senioren 
4 Onderhoud accommodatie afgelopen zomer 
5 Nieuwe website 23 september in de lucht 
6 Oproep om scheidsrechter te worden 
7 Nieuws van het bestuur 
8 Club van 100 
 

1 Agenda jaarvergadering 22 – 9 – 2014 

Aanvang: 20.30 uur  Locatie: Kantine RKZVC 
1. Opening door de Voorzitter 
2. Binnengekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 2013 (notulen staan op 

www.rkzvc.nl gepubliceerd) / actiepunten n.a.v. 
jaarvergadering 2013 

4. Verslag van de penningmeester  
5. Verslag van de kascommissie 
6. Benoeming kascommissie 
7. Jeugdzaken 
8. VTZ 
9. Vaststellen beleidsplan RKZVC (ter voorbereiding: 

beleidsplan staat op www.rkzvc.nl gepubliceerd) 
10. Kunstgras + contributieverhoging (zie beneden) 
11. Nieuwe website RKZVC 
12. Mededelingen van het bestuur 
 PAUZE 
13. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn Johnny Cuppers, Eugene Hoender-
boom en Bennie Storkhorst (allen 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. 

14. Rondvraag 
15. Huldiging jubilarissen 
16. Sluiting door de Voorzitter  

 
2 Kunstgras – contributieverhoging  

Tijdens de komende jaarvergadering zal het bestuur aan 
de leden toestemming vragen om verder te gaan met 
haar pogingen om te komen tot realisatie van kunstgras 
op het hoofdveld. Met kunstgras op het hoofdveld 
hoeven we niet langer te trainen op het 2e veld zodat de 
kwaliteit van dit veld stukken beter zal zijn dan nu het 
geval is. Bovendien geeft modern kunstgras meer 
voetbalplezier en zijn de onderhoudskosten wat lager

dan bij gewoon gras. 
Er zitten echter nadelen aan de aanleg van kunstgras. 
Ten eerste is dat de aanschafprijs. Ten tweede zal de 
mat over een jaar of 15 jaar vervangen moeten worden 
hetgeen opnieuw een forse investering vergt.  
Een club als RKZVC is niet in staat om zelfstandig zulke 
grote investeringen te kunnen doen. Hiervoor zijn we 
afhankelijk van de medewerking van de gemeente Oost 
Gelre, tevens eigenaar van het terrein. De gemeente zal 
echter ook een inspanning van RKZVC eisen. Daarom 
hebben wij 2 voorstellen aan de gemeente gedaan. In 
het eerste voorstel is sprake van privatisering van de 
velden. In het tweede voorstel blijft de gemeente ver-
antwoordelijk voor het onderhoud. In beide voorstellen 
wordt er van uitgegaan dat de gemeente de kosten voor 
aanleg voor het kunstgras volledig op zich neemt. RKZVC 
zorgt voor vrijwilligers die helpen met opruimen, 
hekwerken, bestrating, etc. Tenslotte zal RKZVC de 
contributie verhogen tot een niveau gelijk aan andere 
clubs in Oost Gelre die kunstgras hebben. De contribu-
tieverhoging zal in voorstel 1 worden gebruikt om het 
onderhoud van de velden te betalen. In voorstel 2 wordt 
het geld gespaard zodat RKZVC over 15 jaar een groot 
deel van de nieuwe mat zelf kan betalen.  
Beide voorstellen zullen tijdens de jaarvergadering uit-
gebreid aan de orde komen. Leden zal daarna worden 
gevraagd om in te stemmen met aanleg van kunstgras 
en met de noodzakelijke contributieverhoging. Na aan-
leg van kunstgras wordt het contributieschema volgt: 
Pupillen 5 t/m 11 jaar: € 27,50/kwartaal (nu € 18,75/kw) 
Junioren 12 t/m 17 jaar:  € 32,50/kwartaal (nu € 21,25/kw) 
Senioren vanaf 18 jaar: € 45,00/kwartaal (nu € 36,25/kw) 
45+ competitie: € 18,75/kwartaal (nu € 13,00/kw) 
 
Duidelijk moge zijn dat de komende ledenvergadering 
belangrijk is. Wij hopen dan ook dat we veel leden 
mogen begroeten zodat wij gezamenlijk een verant-
woorde keuze maken welke weg wij met RKZVC in slaan. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC


Nieuwsbrief RKZVC, september 2014, nummer 5 

Website RKZVC: www.rkzvc.nl Twitter RKZVC: https://twitter.com/RKZVC  

 
 
 
 

3 Aanvangstijden wedstrijden senioren 

Tot twee jaar terug speelde het 6e elftal op zondag altijd 
om 11.15 uur. Vorig  seizoen speelde het 4e laat en dit 
jaar speelt het 5e laat. Er zal een roulatieschema worden 
gemaakt voor de komende jaren. Elftallen die laat willen 
blijven spelen kunnen dat aangeven bij Eugène 
Hoenderboom. Het 2e en 3e blijven op het hoofdveld om 
10.00 spelen om toeschouwers iedere week een 
wedstrijd te bieden op hoger niveau. 
 
4 Onderhoud accommodatie afgelopen zomer 

 Afgelopen zomer is er weer het nodige onderhoud 
gedaan. Zo heeft Carina donkere gordijnen voor de 
bovenste ramen in de kantine gehangen zodat er 
minder (hinderlijk) zonlicht binnen komt. 
 

 Bij de ingang van de kleedkamers 3 t/m 6 waren de 
muren aan onderhoud toe. Eerst werd gedacht aan het 
opnieuw sauzen van de muren. Later is besloten om 
vanaf de grond ongeveer twee-derde deel te betegelen 
zodat alles gemakkelijker schoon te maken is en omdat 
dit ook veel duurzamer is. Met dank aan de vrijwilligers 
Marga, Eugene, Sil, Benno plus  enkele spelers van het 
tweede voor schoon maken van de muren en het 
betegelen zelf en Wessels Tegels & Sanitair voor de 
tegels voor een aantrekkelijke prijs. 

 
 

 Wat velen niet hebben kunnen zien, is de lekkage in de 
kelder van de kantine die alleen optrad bij erg hoog 
water. Dit lek was niet te vinden omdat het ergens in 
de spouwmuren zit waar het zich dan verspreidt en 
ergens anders naar binnen komt. Afgelopen zomer is 
daarom door de WOPA drainage aangelegd tussen de 
kantine en het trainingsveld. Daarna is de bestrating 

weer aangebracht door Tonny en Martin, waarvoor 
onze dank. Het lek is hiermee niet gedicht maar 
hopelijk komt het water door de drainage niet meer zo 
hoog dat het water door het gat naar binnen kan 
lekken. 
 

5 Nieuwe website 23 september in de lucht 

We hebben heel lang met de oude site gedaan (in het 
ICT-gebeuren is 9 jaar een eeuwigheid) maar RKZVC wil 
met zijn tijd meegaan en heeft dan ook besloten om de 
website op de schop te nemen. De inrichting van de site 
in een modern jasje is bijna klaar. Zeven leden hebben 
een training gevolgd om in de nieuwe website te kunnen 
gaan werken. 
Het zal in het begin even wennen zijn en soms zal men 
even moeten zoeken waar iets staat maar we zijn er van 
overtuigd dat de site behalve een modernere uitstraling 
ook gebruiksvriendelijker wordt. Zo is bijvoorbeeld de 
nieuwe site volledig geschikt voor mobiel, tablet, e.d. en 
is er een zoekfunctie ingebouwd.  
 Voorlopig zal het archief met alle oude foto’s, infor-
matie over teams, wedstrijdverslagen, enz. nog niet te 
vinden zijn op de nieuwe site. Als de nieuwe site functi-
oneert, zal er een dropbox (extern systeem a la You 
Tube) worden gebouwd waarin dan het archief komt. In 
dat systeem kunnen dan bijvoorbeeld ook de notulen 
van alle commissies en trainingslesstof per leeftijdsca-
tegorie worden bewaard. In de dropbox zal met wacht-
woorden worden gewerkt zodat iemand alleen toegang 
krijgt tot de plekken waar hij / zij wat mee te maken 
heeft. Het voordeel hiervan is dat dan niet alle infor-
matie bij wisseling van de wacht (andere secretaris, 
andere trainer) hoeft te worden over gedragen. 

http://www.rkzvc.nl/
https://twitter.com/RKZVC
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Bovendien worden er altijd back ups gemaakt (een crash 
van een computer is dan niet meer fataal). 
 

Als alles volgens plan verloopt zal de vernieuwde site op 
maandag 22 september tijdens de jaarvergadering wor-
den gepresenteerd. De volgende dinsdag zal de omzet-
ting gebeuren. Dit betekent dat op dinsdag 23 septem-
ber www.rkzvc.nl grotendeels niet bereikbaar zal zijn.  
Suggesties, op- en aanmerkingen kun je sturen aan 
b.storkhorst@chello.nl. We zijn blij met elke input die 
we mogen ontvangen. 
 
6 Oproep om scheidsrechter te worden 

Door de komst van het 7e elftal is RKZVC ook de verplicht 
om een scheidsrechter meer “te leveren” aan KSUL, het 
scheidsrechtersverband dat in onze geente de scheids-
rechters regelt voor de lagere elftallen. Vandaar dat we 
een oproep doen aan belangstellenden om zich hiervoor 
aan te melden. Deze scheidsrechters fluiten dus alleen in 
de buurtplaatsen en in het algemeen vrij vroeg op de 
zondagmorgen.  
Zij kunnen een cursus volgen (kosteloos) om beter ver-
trouwd te raken met de regels en het fluiten in het veld 
zelf. Belangstellenden kunnen zich melden bij: 
Richard Hendriksen, 06 – 27287919, 
rwjhendriksen121@gmail.com  
 
7 Nieuws van het bestuur 

 Verzorger 1e elftal op zondag gevraagd 
We hebben nog steeds geen verzorger 
voor het 1e elftal op de zondag. Heb jij 
een afgeronde opleiding sportmasseur 
of een EHBO diploma en de ambitie om 
de opleiding sportmasseur te volgen? Wil je op de 
zondagmiddag alle zaken rondom de verzorging van de 
spelers het 1e elftal regelen? Neem dan contact op 
met Joris Wassink: 06 – 25046070. 
 

 Trainer lagere elftallen 
Nadat Raymond Spexgoor dit voorjaar stopte als 
trainer voor de lagere elftallen is het afgelopen half 
jaar gezocht naar een opvolger. Die is niet gevonden en 
de trainingen zullen voor een groot deel door Eugène 
Hoenderboom worden verzorgd, afgewisseld met 
enkele spelers van de lagere elftallen. Iemand die dit 
(tegen een kleine vergoeding) wil gaan doen, is van 
harte welkom en kan zich melden bij Eugène 
Hoenderboom 0544 – 352316 / 06 – 19932279 
e.hoenderboom9@chello.nl. 
 

 Te verwachten investeringen komende jaren 
Er is een overzicht gemaakt van de verwachte 
investeringen op de relatief korte termijn (afgezien van 
eventueel kunstgras). Het valt mee. Te verwachten zijn 
het groot onderhoud van de kleedkamers (plafonds en 
wellicht het plat dak) en eventueel een opbergrek voor 
voetbaltassen. De tassen staan nu in de hal van de 
kantine vaak behoorlijk in de weg. Iedereen wordt in 
ieder geval gevraagd om de tassen zoveel mogelijk aan 
de kant te zetten en niet zo maar midden in de hal 
neer te ploffen. 
 

 Het nieuwe beleidsplan  
In vorige nieuwsbrieven stond iedere keer al een stukje 
van het nieuwe beleidsplan. Het beleidsplan RKZVC 
(van 2014 tot 2019) is nu in zijn geheel klaar en komt 
als agendapunt op de jaarvergadering. Het beleidsplan 
komt voor de jaarvergadering op de site te staan zodat 
iedereen het vooraf kan lezen. 
 

 Opruimen / schoon houden accommodatie 

 Van alle voetballers wordt verwacht dat men na trai-
ning of wedstrijd de kleedkamers schoon achterlaat. 
Dit betekent dat alle kleding weg is en dat de 
kleedkamers zijn schoon getrokken. Trainers en 
leiders dienen hierop toe te zien. 

 De trainers dienen er voor te zorgen dat alle ballen na 
afloop van training of wedstrijd weer schoon 
(afgespoeld) in de ballenkast van dat team worden 
opgeborgen. De trainer is verantwoordelijk dat er 
geen ballen zoek raken. 

 Na de training (aan het eind van de dag) dient het 
veld weer vrij te zijn van al het materiaal (doelen 
naast het veld) zodat er geen obstakels op het veld 
staan bij het maaien. 
 

http://www.rkzvc.nl/
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8 Club van 100 
De ‘Club van 100’ bestaat uit supporters die RKZVC een 
warm hart toedragen. Door het organiseren van 
activiteiten probeert de ‘Club van 100’ de leden dichter 
bij het clubgebeuren te krijgen. 
Bij de laatste competitiewedstrijd in het vorige seizoen 
van RKZVC 1 heeft de ‘Club van 100’ flyers uitgedeeld. 
Enerzijds om meer naar buiten te treden als ‘Club van 
100’, anderzijds hoopt ze hiermee meer leden te krijgen. 

Op korte termijn zullen leden van de ‘Club van 100’ 
hiervoor belangstellenden benaderen. Als iemand niet 
bij de laatste thuiswedstrijd van het vorige seizoen was 
en toch belangstelling heeft, kan hij / zij meer informatie 
krijgen bij onderstaande mensen. 
Willie Klein Holkenborg (06 – 10756423) 
Theo Bekken (06 – 55593936) 
Leo Hulshof (06 – 13396726) 
 

 

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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