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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  

1. Datum:     16 september 2019 

2. Aanwezig:    26 leden (en 9 bestuursleden) 

3. Afwezig van het bestuur: geen 

4. Locatie:    Kantine RKZVC 
  

 

• Opening 
 
Het verzoek om 1 minuut stilte voor de ons ontvallen leden: 
 
Mark Karnebeek, Leo Hulshof en Antoon klein Holkenborg. 
 

 

• Afmeldingen 
 

Dolf van ’t Hooft, Sjors Storkhorst, Maarten te Velthuis en John Eekelder. 
 

• Binnen gekomen stukken 
 
Geen 
 

• Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt in hoofdlijnen door Dick voorgelezen en 
aangezien er geen op of aanmerkingen zijn vanuit de vergadering, vastgesteld en door 
de voorzitter en secretaris ondertekend. 
 

• Financieel verslag 
 
Bern geeft uitleg aan het financieel verslag: 
Enkele aandachtspunten, kledingbedrag valt erg hoog uit, maar dient gespreid te 
worden over meerdere jaren. 
 

• Begroting 
 

Geen bijzondere zaken. Kantine is weliswaar veranderd, maar in de begroting gelijk 
gebleven. 
Wijzigingen in de begroting hebben meer te maken met verschuivingen. 
Zie financiële begroting. 
 
Voorstel is om de contributie met €5,- per kwartaal te verhogen. Daarmee wordt het 
tekort op de begroting teruggebracht van ruim €6000,- naar €1000,- 
 
Geen vragen vanuit de vergadering. 
 



 Jaarvergadering 2019  
 

Pagina 2 van 4 
 

Voorzitter vraag de vergadering om in te stemmen met de verhoging van de contributie. 
Men gaat akkoord en de verhoging is daarmee vastgesteld. 
 
SAR-constructie kwam te vervallen aangezien de belastingdienst de btw-terugvordering 
afschafte. Helaas zijn we daarmee €3000,- per jaar voordeel kwijt. 
 

• Kascommissie 
 
Verslag kascommissie door John Krabbenborg en David Cuppers, er zijn geen op of 
aanmerkingen op de boekhouding. 
David gaat er uit, Joris Wassink zal hem gaan vervangen.  
 

• Jeugdzaken 
 

Rob neemt het woord om de zaken mbt de jeugd toe te lichten. 
 
Bij het jeugdbestuur zijn Wout Toebes, Nicole Nijenhuis en Job Hummelink       
gestopt. Allen bedankt voor hun inzet. 
Nieuw in het bestuur is Natasja Klumperink, zij gaat als wedstrijdsecretaris jeugd 
aan de slag. We wensen Natasja veel succes. 
 
Dit jaar 11 jeugdteams en een pupillenteam, helaas weer 1 team minder. 
 
Ook dit seizoen is er weer een voetbal tweedaagse in de herfstvakantie en een 
sinterklaasviering. 
Ook op herhaling het JO10 toernooi wat dit jaar op 20 oktober gehouden zal worden. 
 
Naast een JO11 team van RKZVC zullen er JO10 teams van diverse BVO’s 
meedoen. 
 
Voor de kaderleden wordt er opnieuw een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. 
 
De jeugd is voorzien van nieuwe trainingspakken, hier betalen de ouders/leden ieder 
jaar een vaste bijdrage voor. 
De kaderleden hebben ook nieuwe pakken, hier heeft men twee sponsoren voor 
gevonden. Ook hiervoor dank.  

 

• VTZ 
 

     Rene Doppen vertelt namens VTZ het e.e.a. op voetbalzaken. 
 
Seizoen 2018-2019: 
Met 100 spelers in 6 teams, soms toch nog problematisch. 
Opnieuw een prima seizoen met het 1e en 2e eindigend in de subtop 
Met het kampioenschap van het 3e elftal de bevestiging van de genomen stappen. 
De overige seniorenteams eindigen in de middenmoot/subtop 
En ook de 45+1 is kampioen geworden. 
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Bij de jeugd een gemiddeld seizoen met de JO17 in de 1e klasse en overal 
vertegenwoordigd. 
Kampioenschappen voor de JO10, JO8 en de JO13-2. 
Iedere leeftijdsgroep is redelijk getalenteerd, wat ook voor de toekomst perspectief 
biedt. 
Het ‘leren en plezier hebben’ blijft voorop staan. 
 
Seizoen 2019-2020: 
Alles een jaar ouder, opnieuw 6 seniorenteams, 2 teams 45+ en nieuw, een 35+ 
team waar diverse oud-spelers deel gaan nemen, al met al een aanwinst en 
opnieuw een uitdaging om de bezetting rond te krijgen.  
De doelstelling van de 1e en 2e selectie is handhaving. 
Het 3e team blijft prestatiegericht, incl. de training en het 4e, 5e en 6e blijven 
recreatief en zullen zorgen voor aansluiting bij de jeugd.  
De nieuwe opzet pupillenvoetbal JO12 is blijvend. 
En zoals ieder jaar ook weer veel moeite moeten doen om het kader in te vullen. 
Op dit moment is het bij de JO19 nog een probleem. 
 
VTZ lange termijn: 
Talentvolle spelers gaan meetrainen en spelen bij de hogere teams. 
Het talentenplan gaat verder, vanuit de 1e selectie gaan spelers de talentvolle jeugd 
intensiever begeleiden. 
Ook dit jaar weer een beloftenteam (O23) in de achterhoek cup. 

 

• Bestuursmededelingen 
 
1. De nieuwjaarsrun vindt plaats op zondag 5 januari 2020.  

 
2. De natuurgrasvelden zijn dicht van 21 december 2019 tot 5 januari 2020. 

 
3. In 2020 bestaat RKZVC 75 jaar, tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal het 

startsein worden gegeven. Allemaal 26/27/28 juni in de agenda zetten. 
                De jubileumcommissie zoekt nog versterking voor de organisatie. 

 
4. Trainers en leiders krijgen na de wedstrijd een drankje van de club. 

 

• Pauze 

  

• Bestuursverkiezing 
  

Aftredend en herkiesbaar zijn Rob Aagten en Dick Schieven. Aangezien er vanuit 
de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Rob en Dick voor een nieuwe 
periode van 3 jaar herkozen. 
Laurens Donderwinkel is na een periode van 13 jaar, aftredend en niet 
herkiesbaar. De Voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange inzet in het bestuur en 
het uitstekende beheer van de materialen en het terrein. Laurens heeft zich 
intensief beziggehouden met een aantal aanpassingen op het complex zoals de 
entree en fietsenstalling en verder terug, de aanpassingen aan de materialen 
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opslag. Laurens bedankt in het bijzonder Tonnie en Rob Hulshof en Eddie Klein 
Holkenborg, in zijn ogen zijn dit de stille krachten die het complex op orde 
houden. Het bestuur heeft Manfried Harbers als kandidaat voorgedragen. 
Aangezien er vanuit de vergadering geen tegenkandidaat is gekomen heeft het 
bestuur Manfried als nieuw bestuurslid benoemd. De Voorzitter heet hem welkom 
in het bestuur van RKZVC en wens hem succes in zijn nieuwe rol. Laurens zal 
zijn taken aan Manfried overdragen. 

 

• Rondvraag 
 

Visie bestuur op de kantine. 
Na het stoppen van Carina kwam er een vacature. Carina is per 1 september 
vertrokken naar Longa. 
Twee mogelijkheden waren er, 
Optie 1: Alles met vrijwilligers en para commercieel. 
Daarmee zou de kantineomzet drastisch teruglopen. 
 
Optie 2: Doorgaan met de bestaande horeca vergunning. 
Na diverse gesprekken met diverse personen uiteindelijk besloten om zelf het beheer te 
voeren over de kantine. Marleen Lankveld zal de coördinatie verzorgen het bestuur zal 
hier toezicht op houden. Om de vergunning in stand te houden gaan Dick, Judith en 
Marleen de cursus sociale hygiëne volgen. 
Wanneer Marleen 21 wordt, kan zij de functie zoals Carina die had gaan vervullen. 
 
De kosten voor het werk achter de bar zijn hoger omdat wij de personen een passende 
vergoeding bieden. 
Door de week dienen we het in te vullen met vrijwilligers. Daarmee worden verdere 
kostenstijgingen voorkomen. 
Dit alles zal geëvalueerd worden. We dienen rekening te houden met de overige 
horeca, wat resulteert in gelijk opgaande prijzen in de kantine. 
 

• Jubilarissen 
 
Marco, laatste man bij het 6e en leider bij de jeugd. 
Dolf van ’t Hoofd, jaren actief als trainer en leider. 
Wilco Wopereis, diverse functies in de club, thans spelend in het 6e. 
 
 

De Voorzitter sluit om 21.47 uur de vergadering. 
 

 

Datum: 
 

 

 

Voorzitter:       Secretaris:  


