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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  

1. Datum:     17 september 2018 

2. Aanwezig:    40 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 Jan Fukkink en Joost Rouwhorst die ons het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. 
Hierna wordt iedereen van harte welkom geheten op deze avond. 
Derk Toebes, Mark Knippenborg en Sander Kolkman hebben zich afgemeld voor 
de vergadering 

 

• De notulen van de vorige ledenvergadering (2017) worden door de secretaris op 
hoofdlijnen voorgelezen. De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen 
goedgekeurd door de vergadering.  
 

• Voor de laatste keer in functie als penningmeester leest Huub het financiële 
verslag voor en geeft hierop een toelichting. De promotie naar de hoofdklasse 
brengt extra kosten met zich mee, maar dankzij de geweldige inspanning van de 
sponsorcommissie is de vereniging ook komend seizoen in staat om aan alle 
verplichtingen te voldoen. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. 

  

• De kascommissie brengt haar verslag uit. Zij hebben gekeken naar de financiën 
en concluderen dat alles correct is. 

 

• Freek Toebes zal na 2 jaar de kascommissie verlaten en zijn plaats wordt 
ingenomen door John Krabbenborg, die samen met David Cuppers de 
kascommissie zal vormen. 

 

•  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 Bij het jeugdbestuur zijn Manfred Harbers en Michiel Krabbenborg gestopt, 

hun plaatsen zijn ingenomen door: Jouke Knippenborg en Wout Toebes. 
Michiel en Manfred worden nogmaals bedankt, Jouke en Wout worden 
succes toegewenst. 
 

o Dit seizoen hebben we 1 jeugdteam minder, wel voor het eerst een JO8, 
JO10 en een JO12. Hierdoor kan er op een gelijk niveau gespeeld worden. 
Het blijkt dat bij de jeugd de verschillen in niveau door leeftijd aanzienlijk zijn. 
 

o Bij de JO10, JO11 en de JO12 is gestart met een andere spelvorm, een 
aangepast veldformaat en 8 tegen 8 zijn de grootste wijzigingen. 
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o Er zijn dit jaar veel nieuwe materialen aangeschaft, hierdoor kan er op de 

juiste manier getraind worden. 
 

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

o Dit jaar hebben we met enkele teams meegedaan aan het “Kiezel” toernooi. 
Gezien het tijdstip (laatste zaterdag van de zomervakantie) en het hoge 
niveau, is het nog de vraag of hier een vervolg aan gegeven gaat worden. 
 

o Dit jaar zal er op 21 oktober een JO10 toernooi gehouden worden op de 
velden van RKZVC. Naast een team van RKZVC, doen er o.a. teams mee 
van BVO’s : FC Utrecht, Vitesse en NEC.  
Het toernooi wordt ism Prestige Voetbal Academie georganiseerd. Uiteraard 
worden er vrijwilligers gevraagd om te helpen. Naast de sportieve uitdaging is 
het voor de club ook een mogelijkheid om financieel wat over te houden. 
Bij een positieve ervaring kan dit toernooi jaarlijks terug keren op onze 
velden. 
 

o In de herfstvakantie word er weer een scheidsrechterscrursus gegeven aan 
de JO15. We gaan er vanuit dat het merendeel meedoet zodat er weer 
voldoende spelbegeleiders en scheidsrechters zijn.  
 

o We zijn vorig jaar gestart met de VOG voor alle leiders en trainers, actief bij 
de jeugd. Daarnaast zijn Ferdinand Schutten en Marja Fuchs bereid 
gevonden om als vertrouwenspersoon te fungeren. 

 
 
 

• VTZ 
 

René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer. 
 
Seizoen 2017-2018: 
o Ondanks 100 spelers voor 6 teams was het af en toe toch nog problematisch 

om met voldoende spelers op het veld te staan. 
  

o Opnieuw een krankzinnig seizoen met de promotie van zowel het eerste als 
het tweede naar de hoofdklasse. Met daarnaast ook uitstekende prestaties bij 
de overige elftallen. 

 
o Bij de jeugd het eerste jaar zonder spelers uit Mariënvelde en met een nieuwe 

stijl pupillenvoetbal t/m O9. 
 

o Prima prestaties bij de jeugd met de JO19 als kampioen en veel plezier en 
activiteiten. 
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           Seizoen 2018-2019: 
o Net niet voldoende spelers om 7 elftallen te formeren, wel een positieve 

ontwikkeling door terugkomers (bij de jeugd en senioren) en doorstroming van 
de jeugd. 
 

o Trainers eerste en tweede selectie zijn gebleven waarbij de doelstelling is om 
in het linker rijtje te eindigen. 

 
o Het 3e elftal zal prestatiegerichter worden, het 4e, 5e en 6e zijn “verjongd”. 

 
o Samen met het jeugdbestuur zal er t/m JO12 een nieuwe opzet komen bij het 

pupillenvoetbal. 
 

o Bij het invullen van het kader nog wel problemen bij de JO19. 
 
o Er zal een overgang plaatsvinden van VTON naar “Rinus”. 
 

 
           Voor de lange termijn: 

o Het beleid naar 2023 is kwaliteitsbehoud. 
 

o Instatt-analyses voor prestatie teams. 
 
o Talentvolle spelers gaan meetrainen en -spelen bij hogere teams. 
 
o Talentenplan: mentoren vanuit de 1e selectie begeleiden bovengemiddelde 

jeugdspelers  
 
o Er is thans een beloftenteam (O23). 

 
 

 

• Bestuursmededelingen 
 
1. De nieuwjaarsrun vindt plaats op zondag 6 januari 2019.  

 
2. De natuurgrasvelden zijn dicht van 22 december 2018 tot 6 januari 2019. 

 
3. Er zijn ontwerpen ter inzage m.b.t. entree en kassa. Het voorstel van het 

bestuur ligt momenteel bij de gemeente. Wij hopen dat de gemeente hier 
financieel in bij wil dragen. 

 
4. Er is een pr-commissie opgericht o.l.v. Thomas van Hagen. Hierin zitten ook 

Bennie Storkhorst, Pim Donderwinkel, Richard Hendriksen en Jelle 
Knippenborg. Liefhebbers zijn welkom. 

 
5. Er zijn 3 vrijwilliger coaches (Bjorn Domhof, Caroline Harbers en Job 

Hummelink) geïnstalleerd om vrijwilligers met raad bij te staan.  
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6. Er zullen namens het bestuur gesprekken plaatsvinden met de teams over 

vrijwilligers zaken. 
 

7. In 2020 bestaat RKZVC 75 jaar. Het is goed om daar nu al op in te spelen en 
een jubileumcommissie in het leven te roepen. Heb je zin en interesse, meld 
je aan. 

 
8. Binnenkort is er weer een scheidsrechtercursus voor senioren, deze keer 

gehouden bij VIOS Beltrum. Wil je deze cursus volgen, meld je aan bij 
Richard Hendriksen. 

 

• Pauze 

  

• Bestuursverkiezing 
  

Aftredend en herkiesbaar zijn Richard Hendriksen en René Doppen. Aangezien 
er vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Richard en René 
voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen. 
Huub Wopereis is na een periode van 13 jaar (4 jaar PR en sinds 2009 
penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar. De Voorzitter dankt hem voor 
jarenlange inzet in het bestuur en zijn uitstekende beheer van de financiën. Het 
bestuur heeft Bern Hummelink als kandidaat voorgedragen. Aangezien er vanuit 
de vergadering geen tegenkandidaat is gekomen, heeft het bestuur Bern als 
nieuwe penningmeester benoemd. De Voorzitter heet hem welkom in het bestuur 
van RKZVC en wens hem succes in zijn nieuwe rol. Huub zal de komende tijd de 
financiële zaken aan Bern overdragen. 
 

 

• Rondvraag 
 

Leo Hulshof vraagt of de supporters bus nog een vervolg krijgt? 
Het bestuur zal niet actief de supportersbus organiseren maar zal waar mogelijk 
ondersteuning bieden. 
Jan Cuppers meld dat er een bus voor 27 personen (zonder chauffeur) geregeld 
kan worden voor € 250,-. Indien er voldoende deelname is, kan met deze bus het 
vervoer geregeld worden. Antoon Storteler heeft aangegeven deze bus te willen 
rijden. 
 
Judith Doppen vraagt om een reactie m.b.t. het rookbeleid rondom de 
jeugdwedstrijden en -trainingen. 

           Het bestuur heeft als leidraad de regeling zoals de KNVB deze hanteert. 
           Wel kan er aandacht geschonken worden door bv borden te plaatsen, het roken                          
           tijdens de wedstrijden en trainingen van de jeugd te laten.       
 
 
Judith Doppen vraag naar het nut van de draaisloten aan de binnenzijde van de         
kleedkamers  
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Laurens beantwoord dat dit uit veiligheidsoverweging is. Alle deuren worden                
tegenwoordig zodanig uitgevoerd. Vanwege privacy kan de deur van binnen op                 
slot gedaan worden maar altijd met een sleutel weer geopend worden.   
 
Cas Maarse is van mening dat de gewone velden er niet beter op zijn geworden                  
sinds we beschikken over kunstgras 
Laurens zegt zich niet te kunnen vinden in deze mening. Dat het onderhoud volgens     
plan gedaan wordt en de velden er goed bijliggen. 
 
Cas Maarse wil graag dat de trainers van het 3e een financiële beloning krijgen 
voor hun verrichtingen. 
Huub geeft aan met dit onderwerp bezig te zijn. 
 
Erik Klein Goldewijk vraagt hoe het zit met de AVG 
Thomas heeft dit allemaal uitgezocht en antwoordt dat de club alle private zaken 
beschermd heeft. Dat diegene die niet met gegevens vermeld wil worden dit zelf aan de 
club bekend kan maken en dat de club hiermee aan de gestelde voorwaarden voldoet. 
 
Bennie Storkhorst vraagt of het bestuur een wensenlijstje heeft m.b.t. 
investeringen. 
Johnny antwoord dat dit er niet is, dat er bij wensen gekeken wordt naar de beschikbare 
middelen. 
 
Bennie Storkhorst vraagt hoe de stand van zaken is m.b.t. “de neefjes” 
Johnny geeft aan dat “de neefjes” geen bestuursinitiatief is. Desgevraagd vertelt Sjors 
Storkhorst dat men lid kan worden en er vergaderd gaat worden over de dingen die 
men wil gaan doen. 
 
Jelle Krabbenborg vraagt of er betere ballen kunnen komen bij de JO9 en JO11. 
Laurens antwoord dat er voldoende geschikte ballen zijn. Zo niet, dient men zich te 
melden bij Laurens. 
 
Dennis Krabbenborg vraagt of er gekeken kan worden naar de douches in 
kleedkamer 1. Wat er uit komt is goed, maar de hoeveelheid laat te wensen over. 
Laurens zal er naar laten kijken. 
 
 

Na de rondvraag worden 11 jubilarissen gehuldigd. Bart Kolkman en Lars 
Krabbenborg krijgen voor hun 25 jarig lidmaatschap een pen overhandigd van de 
voorzitter. Roel Lankveld, Derk Toebes en Mark Knippenborg (25 jaar lid) zijn 
verhinderd en krijgen hun pen nagestuurd.  
 
40 jaar lid zijn Guus Kolkman (Bruntjes), Jelle Krabbenborg en Sander Kolkman. 
Ook zij krijgen de felicitaties en een pen. 
  
Ferdinand Schutten, Martin Toebes en Rene Doppen zijn alweer 50 jaar lid van 
RKZVC en krijgen de gebruikelijke rondvlucht aangeboden door voorzitter 
Johnny Cuppers.  
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De Voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. 
 
 

 

  
Datum: 
 
 
 

 

Voorzitter :       Secretaris :  


