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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  

1. Datum:     25 september 2017 

2. Aanwezig:    50 leden (en 8 bestuursleden) 

3. Afwezig van het bestuur: geen 

4. Locatie:    Kantine RKZVC 
  

• De Voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur met het verzoek om een minuut 
stilte voor de leden Rikie Krabbenborg, Paul Eefting en Richard klein Goldewijk 
die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hierna wordt iedereen van harte 
welkom geheten op deze avond. Er is een bericht van verhindering van Sjaak 
Storkhorst, Jos Heutinck en Freek Toebes. 

 

• De notulen van de vorige ledenvergadering (2016) worden door de secretaris op 
hoofdlijnen voorgelezen. De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen 
goedgekeurd door de vergadering.  
 

• De Penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft hierop een 
toelichting. De vraag of de post diversen nog verder kan worden uitgesplitst 
wordt door Huub positief beantwoord. Verder zijn er geen vragen of 
opmerkingen. 

  

• De kascommissie brengt haar verslag uit. Zij hebben gekeken naar de financiën. 
De Penningmeester heeft tijdens de controle van de kascommissie een duidelijke 
uitleg gegeven. Sander Kolkman van de kascommissie merkt op dat het werk 
van de penningmeester net als voorgaande jaren uitstekend gedaan is. De 
kascommissie heeft steekproeven genomen en alles ziet er netjes en verzorgd 
uit. De Voorzitter bedankt Sander voor de 2 jaar die hij in de kascommissie heeft 
gezeten. De nieuwe kascommissie bestaat volgend seizoen uit Freek Toebes en 
David Cuppers. 

 

•  Jeugdzaken 
 

Rob Aagten benoemt de belangrijkste zaken m.b.t. de jeugd van het afgelopen 
jaar en markeert een aantal zaken voor komend seizoen: 

 
o Afgelopen jaar druk geweest met overleg geweest om te komen tot een 

gezamenlijke jeugdafdeling van RKZVC ,KSH en VVM. Dit is helaas nog niet 
gelukt. Er is op dit moment te weinig draagvlak, waardoor het bestuur naast 
diverse andere bedenkingen heeft besloten niet verder te gaan met de 
samenwerking. KSH en VVM hebben inmiddels HMC’17 opgericht. 

o Ondanks de verwachte terugloop in het aantal leden, heeft de jeugd dit 
seizoen weer 13 teams kunnen vormen. 

o Er zijn enkele bestuurswisselingen geweest, Ferdinand Schutten is gestopt 
als toernooicommissaris en wordt opgevolgd door Job Hummelink. Bob Klein 
Goldewijk heeft zijn functie als penningmeester neergelegd en die taken 
worden nu door Raymond Nienhuis over genomen. Ook zal Raymond de 
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functie secretaris op zich nemen. Tot slot is Michiel Krabbenborg de opvolger 
van René Doppen, die namens VTZ zitting had in het jeugdbestuur. 
Ferdinand, Bob en René worden bedankt voor hun inzet.  

o Vanuit het jeugdbestuur zijn ze dringend op zoek naar een leider voor de 
JO17-2 en een accommodatiemanager voor de zaterdag. Deze laatste zorgt 
voor de ontvangst van de gastteams op de zaterdagmorgen. 

o Ook dit jaar weer een voetbal 2-daagse, sinterklaas voor de jongsten en de 
flessenactie. 

o De JO9 heeft een andere speelwijze, nu op een kleiner veld met 6 tegen 6 en 
een spelbegeleider i.p.v. scheidsrechter. Volgend seizoen zal ook de JO11 
anders gaan spelen. 

o Voor de opbrengsten van het poolen bij de wedstrijden van het 1e zijn oa 
keepershandschoenen gekocht. 

o Door het grote aantal scheidsrechters bij de jeugd, worden er dit jaar geen 
nieuwe opgeleid. 

 

• VTZ 
 

René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer. 
 
Seizoen 2016-2017: 
o Er waren voor dit seizoen meerdere afmeldingen van spelers, en met 95 

spelers genoodzaakt terug te gaan naar zes teams en twee keer een 45+ 
team.  

o Het kampioenschap en de promotie van zowel het 1e en het 2e zijn zeer 
prijzenswaardig. 

o De lagere elftallen zijn allemaal in de middenmoot geëindigd. En de 45+-2 
wist zelfs nog kampioen te worden. 

o Ook bij de jeugd is prima gepresteerd, waarbij leren en plezier voorop stond. 
 
           Seizoen 2017-2018: 

o Het aantal senioren teams is gelijk gebleven. 
o Trainers eerste en tweede selectie zijn gebleven, waarbij de doelstelling is om 

in het linker rijtje te eindigen. 
o De invoering van VTON verloopt goed. 
o Grote problemen met de kader invulling. Dit is een structureel probleem 

geworden. 
o Er wordt verder gegaan met de voetbalschool en ook wordt er vervolg 

gegeven aan de scheidsrechter structuur. 
o Ondanks de oprichting van HMC’17 zijn er bij de jeugdteams weer nieuwe 

trainers gekomen. 
 

Tenslotte is de doelstelling nog steeds om ambitieus te zijn naast de 
spelvreugde. 
Handhaving op het huidige niveau van belang voor de kwaliteit en doorstroming 
naar het eerste elftal. 

 

• Bestuursmededelingen 
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1. De nieuwjaarsrun vindt plaats op zondag 7 januari 2018.  

 
2. De natuurgrasvelden zijn dicht van 23 december 2017 tot 7 januari 2018. 

 
3. Bestuur is bezig met nieuwe entree en kassa, meedenken en ideeën zijn 

welkom. 
 

4. Er komen nieuwe plafonds in de kleedkamers, dit zal wederom door 
vrijwilligers gedaan worden. 

 
5. Nogmaals het verzoek om de over het vangnet geschoten ballen met enig 

respect bij de tennisvereniging op te halen. Houdt rekening met hun spel, loop 
niet zomaar hun veld op. 

 
6. Het herstelhonk is beschikbaar op de dinsdag en de donderdag, het is de 

bedoeling dat er in de mededeling kast bij de kleedkamers een schema komt 
te hangen. 

 
7. Aan ieder lid wordt medewerking gevraagd om het terrein rondom de velden 

vrij te houden van rotzooi en afval. Het is de bedoeling dat we het gezamenlijk 
schoonhouden. Laat geen rommel liggen voor een ander. 

 
8. Om het chronische tekort aan vrijwilligers het hoofd te bieden, wil het bestuur 

een commissie oprichten die gaat onderzoeken hoe de vereniging meer 
vrijwilligers kan genereren. 
Het is de bedoeling om 4 mensen in de commissie te vragen die dit gaan 
onderzoeken. Deze vier zijn dus niet op voorhand de eerste extra vrijwilligers. 

 

• Pauze 

  

• Bestuursverkiezing 
  

Aftredend en herkiesbaar zijn Eugene Hoenderboom en Johnny Cuppers. 
Aangezien er vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Eugene 
en Johnny voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen. Bennie Storkhorst is na 
10 jaren in het bestuur, aftredend en niet herkiesbaar. De Voorzitter dankt hem 
voor jarenlange inzet in het bestuur en o.a. zijn professionele wedstrijdverslagen, 
die altijd eerlijk en oprecht waren. Aangezien er vanuit de vergadering geen 
kandidaat is aangemeld, wordt door het bestuur Thomas van Hagen als nieuw 
bestuurslid voorgedragen. De Voorzitter heet hem welkom in het bestuur van 
RKZVC en wens hem succes in zijn nieuwe rol. In zijn afscheidspeech wil Bennie 
nog even extra aandacht en applaus voor het werk van Henk Winkel al die jaren. 
Zonder de mooie beelden van Henk was het PR werk een stuk moeilijker, dan 
wel onmogelijk in deze tijd. 
Bennie blijft voorlopig verslagen maken en lid van de PR-commissie. 
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• Rondvraag 
 

Sander vraagt of de doelen op het trainingsveld naar voren geplaatst 
mogen worden i.v.m. het slechte licht in de avonduren. 
Laurens meld dat met het verplaatsen van de doelen het bijdraaien van de 
lampen is vergeten. Dit zal z.s.m. verbeterd worden. 
 
Erik Goldewijk vraagt of het bestuur voldoende heeft geluisterd naar de 
ouders van de jongere kinderen in Zieuwent? 
De voorzitter legt uit hoe de procedure is verlopen en verzekert dat nagenoeg 
elke ouder kans op inspraak heeft gehad, hetzij op een van de twee 
voorlichtingsavonden, hetzij via het invulformulier dat aan elk jeugdlid is verstrekt. 
Het doel van deze inspraak was om gevoel te krijgen hoe een eventuele 
samenwerking bij de ouders viel. Dit gevoel was zeer negatief, ruim 85% van de 
ouders was tegen. Dit, Samen met het feit dat het voorliggende plan voor 
samenwerking nog heel veel open einden had, er nl nog geen invulling van het 
bestuur, trainers of leiders, maakte dat het RKZVC bestuur het plan moest 
afkeuren. Zonder zicht op kader en dwarsliggende ouders vond het bestuur 
deelname aan de samenwerking onverantwoord. Daarom is er ook geen extra 
ledenvergadering geweest om de leden toestemming voor het plan te vragen. 
Dat zou immers alleen gebeuren als het bestuur het voorliggende plan had 
goedgekeurd 
 
Erik Rouwhorst vraagt of er kapstokken kunnen komen voor de 
trainingshesjes bij de jeugd?  
Laurens antwoord dat het de bedoeling is dat de hesjes door ieder team zelf 
worden meegenomen.  
 
Cas Maarse vraagt of er in de kelder aparte kasten kunnen komen voor de 
lagere elftallen, nu zijn er wel eens spullen zoek. 
Laurens antwoordt dat er afsluitbare kasten zullen komen voor ieder elftal. 
 
John Krabbenborg vraagt of de diepe lijnen op het trainingsveld nog 
anders worden, nu liggen ze wel erg diep. 
Er kan op dit moment niets aan worden gedaan, maar de manier van belijning zal 
vanaf nu weer met kalk geschieden. 
 
Joost Rouwhorst vraagt of er nog een speciale parkeerplek gecreëerd word 
voor de bus van de tegenstanders van het 1e. 
Het bestuur gaat dit onderzoeken, op dit moment is er nog geen speciale 
parkeerplek voorhanden. 
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Na de rondvraag worden 9 jubilarissen gehuldigd. Sjaak Storkhorst (25 jaar lid). 
John Eekelder, Willy Nijenhuis, Erik en Peter Rouwhorst, Marco Spekschoor en 
Joris Wassink (40 jaar lid), Jos Heutinck en Eddy Immink (50 jaar lid). Naast 
enkele lovende woorden van de Voorzitter en een welgemeend applaus, krijgen 
de 25- en 40-jarige jubilarissen een mooie parkerpen met inscriptie en de 50-
jarige jubilarissen een rondvlucht aangeboden met de Voorzitter als piloot, 
waarbij Eddy ernstige bedenkingen heeft m.b.t. het vliegen (niet vanwege de 
piloot).  
 
 
 
De Voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering. 
 
 

 

  
Datum: 
 
 
 

 

Voorzitter :       Secretaris :  


