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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  

1. Datum:     21 september 2020 

2. Aanwezig:    41 leden (en 8 bestuursleden) 

3. Afwezig van het bestuur: Thomas van Hagen 

4. Locatie:    Cafreek (i.v.m. corona) 
  

 

1. Opening 
 
Het verzoek om 1 minuut stilte voor de ons ontvallen supporter Emiel te Molder 
 

2. Afmeldingen 
 

Thomas van Hagen, Michiel Krabbenborg, Jeroen Spies en John Krabbenborg. 
 

3. Binnen gekomen stukken 
 
Brief van John Krabbenborg (zie bijlage) 
In de brief wordt kort melding gemaakt van de discussie die er is geweest over het 
gebruik van het hoofdveld door de jeugd.  
In de vergadering wordt het onderwerp bediscussieerd, waarbij voor- en tegenstanders 
aan het woord komen.  
Tav de kernwaarde Professionaliteit is het van belang dat de beste spelers op het beste 
veld spelen. Vanuit die beredenering is het ook belangrijk dat deze spelers ervaring op 
doen met spelen op gras aangezien niet altijd op kunstgras gespeeld gaat worden. 
Tav de kernwaarde plezier en leren is het wenselijk dat alle leden de beschikking 
hebben over kunstgras ervan uitgaande dat daar het meeste plezier wordt beleefd. 
Het bestuur heeft in deze kwestie besloten en daar is naar gehandeld. Het blijft jammer 
dat leiders en trainers hierdoor hun conclusies trekken en geen kaderfuncties meer 
willen vervullen.  
Waarom de lagere elftallen niet vaker op kunstgras spelen komt omdat ze dit in het 
verleden niet wilden. Het bestuur is blij met de discussie, maar verwacht van de leden 
dat men hier dan ook naar handelt en niet meteen de handdoek in de ring gooit 
wanneer het kwartje anders valt.  
Uit deze discussie moet men niet afleiden dat dit meermaals voorgekomen is, het 
betreft een enkel moment. Het bestuur is van mening dat ieder lid het recht heeft om op 
kunstgras te voetballen, waarbij prestaties zoveel mogelijk voorrang krijgen. Met het 
plannen van de wedstrijden wordt zoveel mogelijk op kunstgras gepland. 
 

4. Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt beknopt door de secretaris voorgelezen. 
Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goed 
gekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend. 
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5. Financieel verslag 
 
Bern brengt uitgebreid financieel verslag uit. 
Door de Corona zijn de diverse posten behoorlijk gewijzigd en zijn we met een begroot 
verlies, uitgekomen op een forse winst. 
Dit is echter een vertekend beeld, de inkomsten zijn grotendeels geint maar de uitgaven 
komen lager uit.  
Doordat we gebruik hebben kunnen maken van diverse corona gerelateerde subsidies 
zijn een deel van de uitgaven daaruit bekostigd. Betaalde krachten hebben we gewoon 
door kunnen betalen.  
 

6. Begroting 
 

Voor het komende seizoen is ook de corona een factor om rekening mee te houden. Mn 
de entreegelden zijn moeilijk in te schatten  
Hier en daar is bezuinigd, maar er is ook een post gereserveerd voor onderhoud 
kantine. De prijzen in de kantine zijn in overeenstemming met de horecaregels 
verhoogd. De omzet in de kantine draagt fors bij in de begroting. Om de kosten en 
opbrengsten goed in beeld te hebben is het van belang dat betalingen op de juiste plek 
in het kassa systeem komen. Dit is vooral van belang voor de bar medewerkers. 
Vanuit de vergadering meldt Erik dat de gemeente een gedeelte (€1852,-) aan huur 
kwijt heeft gescholden vanwege de corona. Bern deelt mee dat er ook nog een 
aanvraag loopt voor een tegemoetkoming in de kosten, aangezien ook RKZVC een 
gedeelte van de kantine huur heeft kwijtgescholden. Dit bedrag is niet meegenomen in 
de begroting aangezien het nog niet zeker is dat het zal worden uitgekeerd. 
 

7. Kascommissie 
 
Joris Wassink brengt namens de kascommissie verslag uit. Ook dit jaar weer een 
compliment voor de penningmeester. 
John Krabbenborg verlaat de kascommissie en vanuit de vergadering melden zich 3 
vrijwilligers. De voorzitter stelt Laurens Donderwinkel aan als opvolger van John. 
 

8. Jeugdzaken 
 
Rob Aagten deelt het e.e.a. mee mbt jeugdzaken. 
 

• Door de krimp hebben we dit jaar wederom minder jeugdteams. Vorig jaar hadden 

we er inclusief de mini’s 12, dit jaar 9. Dit neemt niet weg dat we er wel in geslaagd 

zijn om tot een goede samenstelling van de teams te komen. Voor de komende 

jaren verdient het aantal jeugdleden wel de nodige aandacht.  

• Afgelopen seizoen hebben verschillende trainers en leiders aangegeven te willen 

stoppen met hun kaderfunctie. Door de corona konden we deze mensen niet 

persoonlijk bedanken tijdens de verenigingsdag. Wel hebben allen een kaart 

ontvangen. Hierbij wil ik nogmaals allen danken voor hun inzet voor de club.  

Gelukkig hebben we voor alle teams wel weer een compleet kader bij elkaar 

gekregen.  
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• Jaarlijks wordt voor de jeugd tot 13 jaar een voetbal tweedaagse georganiseerd in 

de herfstvakantie. Gelukkig is het mogelijk om dit ook dit jaar door te laten gaan. 

Uiteraard wel met respectering van de coronaregels.  

• Eéns in de twee jaar worden de spelers van de JO15 (lees: C1) een scheidsrechter 

cursus aangeboden. Zij mogen dan de wedstrijden van de jongste teams tot en 

met de JO11 begeleiden. Ook dit jaar zullen we de cursus aanbieden. Wederom is 

dit in de herfstvakantie gepland.  

• Voor de teams vanaf de JO13 worden ondermeer de seniorenteams gevraagd om 

te fluiten. In de praktijk betekent dit dat spelers gemiddeld maar één wedstrijd per 

jaar hoeven te fluiten. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig te zijn om 

de schema’s gevuld te krijgen. Hierbij namens het jeugdbestuur het verzoek om 

met zijn allen de verantwoordelijkheid te nemen.  

• Jaarlijks bezoekt Sinterklaas onze club. We moeten nog even een slag om de arm 

houden of het dit jaar wel door kan gaan (wederom door corona).  

• Qua samenstelling van het jeugd bestuur kan gemeld worden dat Judith Doppen 

na heel veel jaren heeft bedankt als bestuurslid. Bij deze wil ik haar nogmaals 

danken voor haar inzet. Inmiddels hebben we een vervangster voor haar gevonden 

in de persoon van Ilona Spieker.  

• Tot slot wil ik melden dat ikzelf ook heb besloten om te stoppen als voorzitter van 

het jeugdbestuur. Dat betekent dat ik ook stop als bestuurslid in het hoofdbestuur. 

Vooralsnog is deze functie nog niet opgevuld. Zolang er geen andere voorzitter is, 

zullen de andere leden van het jeugdbestuur de taken van de voorzitter 

overnemen.  

 

Het aftreden van Rob wordt door het bestuur betreurd, maar geaccepteerd. 

 
9. VTZ 

 
Namens de VTZ verteld Rene Doppen hoe het seizoen is verlopen en wat we het 
komende seizoen kunnen verwachten. 
Door de corona was seizoen 2019-2020 natuurlijk een vreemd seizoen. Ondanks 100 
spelers was het af en toe nog problematisch om 6 teams te laten spelen. 
De resultaten waren opnieuw goed, met zowel het 1e als 2e elftal in de subtop 
hoofdklasse. 
Het 3e kende een uitstekend debuut in de 3e klasse en er was steeds een grote training 
opkomst.  
De recreatieve elftallen presteerden allen in de middenmoot/subtop.  
 
Bij de jeugd waren we goed vertegenwoordigd, met de JO17 in de 1e klasse. Door de 
crisis alleen de JO8 en JO11 najaar kampioen. Alle leeftijdsgroepen zijn redelijk 
getalenteerd. 
De nadruk ligt op “leren en plezier” en er zijn veel nevenactiviteiten. 
 
Voor het seizoen ’20-’21 zijn er veranderingen. We hebben afscheid genomen van 
Laurens Knippenborg en Maarten te Veldhuis. Vanaf dit seizoen zijn Jeroen Spies en 
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Brian Hogeweide verantwoordelijk voor resp. het 1e en 2e elftal. De doelstelling is 
handhaving in de huidige klasse. 
Dit seizoen opnieuw 2 teams in de 45+ klasse en 1 team 35+. 
Rene benadrukt maar weer eens dat het invullen van de kader posities ieder jaar 
problematisch is. Ook dit jaar weer opgelost doordat zowel John Krabbenborg als Bjorn 
Doppen dubbelfuncties vervullen. Hiermee is het wel opgelost, maar structureel niet 
houdbaar. 
    
 

10.  Mededelingen van het bestuur 
 

 
1. De nieuwjaar run vindt plaats op zondag 3 januari 2021 onder voorbehoud.  

 
2. In 2020 bestond RKZVC 75 jaar. Dit feest kon geen doorgang vinden maar de 

jubileumcommissie hoopt dat we in het weekend van 25 t/m 27 Juni 2021 
alsnog enige festiviteiten kunnen organiseren. 

 
3. De uitwedstrijden van het 1e elftal kunnen momenteel maar door weinig 

supporters worden bezocht. Wekelijks zal bij de tegenstanders geïnformeerd 
worden hoeveel supporters er worden toegelaten en onder welke 
voorwaarden. Dit zal via de diverse info kanalen gecommuniceerd worden. 
Aanmelden kan via de mail secretaris@rkzvc.nl . Bij veel animo is er de 
mogelijkheid dat er geloot gaat worden en/of de volgorde van aanmelding 
blijft volgen. Het bestuur vraagt om begrip hiervoor. 

 
4. Het is voor de club van belang dat de corona regels worden nageleefd, 

sluiting van de kantine of zelfs het gehele complex zou dramatisch zijn. Tot op 
heden wordt door iedereen goed meegewerkt en is er begrip voor de regels. 
Gezien het uitvallen van de clubs om ons heen is er de noodzaak om dit vol 
te houden.  
Iedereen die op zondag het complex betreedt, dient zich te registreren. Dit 
kan eenvoudig door de QR-code te scannen. 
 

 
11. Pauze 

  

 

12. Bestuursverkiezing 
  
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Thomas van Hagen, Eugene Hoenderboom en 
Johnny Cuppers.  
 
Eugene (8 jaren in het hoofdbestuur) wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet bij 
de lagere elftallen. Het blijkt ieder jaar weer een puzzel om de teams samen te stellen. 
Aangezien er voor Eugene nog geen opvolger is gevonden benadrukt Johnny nog eens 
dat het ook voor de lagere elftallen van belang is om gehoord te worden in het bestuur. 
 

mailto:secretaris@rkzvc.nl
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Thomas kan helaas niet aanwezig zijn, maar ook hij wordt bedankt voor zijn bijdrage 
gedurende de 4 jaren in het hoofdbestuur. 
 
Ook Rob Aagten treedt af en hij wordt ook bedankt voor zijn grote inzet als voorzitter 
van het jeugdbestuur en zijn niet geringe bijdrage in het hoofdbestuur.  
 
Renee Doppen gaat vervolgens Johnny Cuppers bedanken voor zijn jarenlange inzet in 
het hoofdbestuur en specifiek de jaren als voorzitter. Johnny is 5 jaar penningmeester 
geweest en daarna nog 18 jaar voorzitter. 
Een lange lijst van zaken die onder zijn bewind zijn gerealiseerd worden genoemd. De 
bouw van de kantine, uitbreiding kleedkamers, verlichting en kunstgrasveld. Johnny 
was veelal het ”gezicht” van RKZVC en ook een motivator voor bovengenoemde 
projecten. Bekend om zijn “glazen bol” speeches, de actie “met de trekker naar Longa”. 
Maar ook de alcoholcampagne en de rondvluchten met de jubilarissen komen aan de 
orde. 
Als bestuurder herkennen we hem in het aanhoren van de discussies, het concluderen 
en uiteindelijk beslissen. 
Johnny Cuppers was een grote initiator van de opmars naar de hoofdklasse. 
Namens de club wordt hem een gouden bestuurhamer overhandigd met inscriptie. En 
voor Paula is er een bos bloemen. 
 
Tenslotte ontvangt Johnny van Henk Plass, namens de KNVB de gouden speld voor 
bewezen diensten voor het voetbal. Deze wordt door Paula Cuppers opgespeld. 
Het bestuur heeft 2 kandidaten gevonden om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. 
Aangezien er door de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Henri Weikamp 
en Marieke Krabbenborg voorgedragen.  
De vergadering gaat akkoord en beide worden benoemd in het bestuur. 
Tijdens het behandelen van de rondvraag wordt binnen het bestuur Henri Weikamp 
gekozen als nieuwe voorzitter. Marieke Krabbenborg gaat de functie PR invullen. De 
functies “voorzitter jeugdbestuur” en “VTZ lagere elftallen” blijven vacant. Eugene heeft 
aangegeven beschikbaar te blijven om de overdracht te voltooien. Binnen het jeugd 
bestuur zal de functie voorzitter gezamenlijk ingevuld worden tot er een nieuwe 
voorzitter is benoemd. 

 

• Rondvraag 

 

Judith Doppen vraagt of het mogelijk is om aan de lange zijde van het veld, tegenover 
de tribune het tegelpad te verbreden. Het is nl. lastig om de koffiekar door het gras te 
trekken.  
Het bestuur geeft aan dat ernaar gekeken zal worden en dat het misschien nog wart 
uitgebreid kan worden met een verhoging. Hierdoor hebben personen die wat verder 
naar achteren staan ook een beter zicht op het veld. [actie Manfred] 
 
Erik Goldewijk vraagt of het bij de mededelingen niet beter was geweest om de 
kaartavonden te benoemen. Deze zijn nl door de corona maatregelen niet meer 
mogelijk. 
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Het bestuur geeft aan dat op de website vermeld is dat “de kaartavonden tot nader orde 
zijn uitgesteld”. In de beleving van het bestuur was dat afdoende. Maar ter plekke wordt 
het alsnog genoemd. 
 
Tim van Wijngaarden benoemd opnieuw de stijging van de prijzen in de kantine. 
Het bestuur geeft aan dat er een aantal redenen zijn voor deze verhoging. 
De jaarlijkse indexering op de prijzen vanwege de hogere inkoopprijzen. 
De kantine is een horeca aangelegenheid en dient daarom ook die prijzen te hanteren. 
Er mag geen prijsconcurrentie zijn met bijv. Cafreek (wat ook nog eens een sponsor is). 
De club is mede afhankelijk van de omzet die in de kantine behaald wordt, het is niet zo 
dat de winst (zoals dat in vorige constructies met Carina het geval was) deels wegvloeit. 
Nu komt de omzet geheel ten goede aan de club. Met deze inkomsten hoeven we de 
contributie niet extra te verhogen om de begroting sluitend te krijgen. 
 
John Eekelder vraagt of er nog een nieuwe AED-cursus gepland staat. 
Het bestuur gaat kijken of er weer mogelijkheden zijn om een cursus te organiseren. Dit 
is vanwege de corona maatregelen (normaal iedere 2 jaar) nog niet opgepakt. [actie 
Manfred] 
 
Stefan Hulzink vraagt of er nog iemand wil helpen met het vouwen van de supporters 
boekjes op de zondagmorgen bij de thuiswedstrijden. Tonnie Hulshof stelt zich 
beschikbaar. 

 
 

13. Jubilarissen 
 
Martin Wopereis en Brian Voorhuis worden door Johnny Cuppers gehuldigd voor 25 
jaar lidmaatschap. Het blijkt dat Martin al 10 jaar langer lid is dan vermeld staat. Dat 
betekent dat hij over 5 jaar gehuldigd gaat worden voor 40 jaar lidmaatschap. Beide 
jubilarissen ontvangen een pen met RKZVC-inscriptie. Michiel Krabbenborg, Mark 
Bokkers en Stefan Beerten behoren eveneens tot de 25-jarige jubilarissen maar kunnen 
door hun afwezigheid niet persoonlijk gehuldigd worden. 
 
Wijnand Bekken ten slotte is 50 jaar lid, maar ook hij is afwezig. Johnny Cuppers zal 
contact met hem opnemen om hem mee te nemen voor een rondvlucht. Ook dit zal dus 
in de toekomst geen vervolg krijgen, tenzij het bestuur dit gaat regelen. 
 
Hierna krijgt Johnny van de selectie nog een ingelijst teamshirt met nr. 12 aangeboden. 
 
En tenslotte draagt Johnny Cuppers de voorzittershamer over aan Henri Weikamp die 
met een kort woordje iedereen bedankt voor de steun en aangeeft dat het belang van 
RKZVC voorop zal staan. 
 
 
 
 
 

De Voorzitter sluit om 22.09 uur de vergadering. 
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Datum: 
 

 

 

Voorzitter:       Secretaris:  


