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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
 Datum :     22 september 2008 
 Aanwezig :    48 leden 
 Afwezig van het bestuur: Jos te Molder 
 Locatie:    Kantine RKZVC 

  

 De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom op deze avond. 

 

 Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van 
Gert Weikamp, Antoon Hummelink, Bennie Wassink en Lien Klein Goldewijk. 

   

 De notulen van de vorige ledenvergadering worden door de secretaris 
voorgelezen. De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen 
goedgekeurd door de vergadering. 

 

 De actiepunten van de vorige ledenvergadering worden doorlopen, zoals 
bepaald in de ledenvergadering van 2007. De actiepunten in 2007 zijn: 

 Het zoeken van een huurder voor het jeugdhonk:  
   Deze hebben we nog niet gevonden 

 Het zevende wordt het vierde: 
  Dit is met ingang van dit seizoen gerealiseerd 

 Het 1e speelt om 14.00 uur haar thuiswedstrijden: 
  Indien de helft van de teams in de klasse van RKZVC om 14.00 uur 
zou gaan spelen, zou ook RKZVC dit tijdstip gaan hanteren. Hoewel 
niet de helft om 14.00 uur speelt, hebben we toch besloten om de 
aanvangstijd te wijzingen naar 14.00 uur.  
    

 De penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft hierop een 
toelichting. De post “voetbalmaterialen” is in 2009 hoger begroot dan in 2008. 
Dit komt omdat in 2008 bijzonder weinig hieraan is uitgegeven, legt de 
penningmeester uit. GWE is ook hoger begroot, dit omdat de penningmeester 
moeilijk kan schatten hoe hoog het bedrag werkelijk zal worden. Hij houdt 
hieromtrent dan ook een slag om de arm. Het verslag wordt zonder verdere 
op- of aanmerkingen goedgekeurd.  

  

 De kascommissie brengt haar verslag uit. Zij hebben kritisch gekeken naar de 
financiën en spreken de oprechte complimenten uit over het werk van de 
penningmeester. Ze hadden geen op- of aanmerkingen. 

  

 De nieuwe kascommissie bestaat volgend seizoen uit Coen Domhof en John 
Eekelder. 
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  Bestuursmededelingen: 
  
1. Voor de duidelijkheid wordt nog eenmaal uiteengezet wat er gebeurt als een 

gegeven rode kaart niet of niet juist op het wedstrijdformulier komt te staan. 
Het zit als volgt: 

 Als een rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld wordt, dan volgt de 
straf vanuit de KNVB 

 Als een rode kaart niet op het wedstrijdformulier wordt vermeld, dan legt de 
vereniging de betreffende speler een schorsing van 2 wedstrijden op en een 
boete 

 Als een rode kaart als een gele kaart op het wedstrijdformulier wordt 
vermeld, dan legt de vereniging de betreffende speler een schorsing van 1 
wedstrijd op en geen boete 

 
2. Door het vertrek van onze verenigingsverzorger Peter van Ooyek, hebben we 

een nieuwe situatie omtrent de verzorging binnen RKZVC. Een driemanschap 
gaat zich bezig houden met de verzorging. Dit zijn Wout Eekelder, John 
Eekelder en Mark Knippenborg. Aanspreekpunt voor iedere speler is Wout 
Eekelder. Hij bekijkt de blessure en bepaalt de te volgen behandeling. Daarbij 
kan hij John Eekelder en Mark Knippenborg desgewenst inschakelen. Omdat 
geen van deze drie verzorgers op zondag met het eerste mee kan, blijven we 
zoeken naar een verzorger die aanwezig kan zijn bij de wedstrijden van het 
eerste elftal.   

 
3. De jaarlijkse snertloop wordt dit seizoen gehouden op 4 januari 2009.  
  
4. Gedurende de winterstop zijn de velden dicht van 24-12-2008 tot en met 04-

01-2009. 
  
5. Het zaalvoetbalkersttoernooi wordt gehouden op maandagavond 29 december 

2008 in het Sourcy Center. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven tegen 
betaling van € 5,-.  

  
6. Hummelink Bouw stopt na 10 jaar als hoofdsponsor van RKZVC. We gaan op 

zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.  
 
7. We willen het fenomeen “steunende leden” in het leven gaan roepen bij 

RKZVC. Recentelijk is er contact geweest met het bestuur van SV Grol en zij 
hebben een enorm aantal steunende leden. De exacte spelregels volgen nog. 
Wel is al duidelijk dat steunende leden: 

 niet speelgerechtigd zijn voor RKZVC 

 gratis toegang tot de thuiswedstrijden van RKZVC 1 hebben 

 € 1,- per week betalen voor het steunende lidmaatschap 

 welkom zijn op de ledenvergadering  
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.  
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8. Er wordt nogmaals duidelijk aangegeven dat elftallen voor de wedstrijd moeten 

warmlopen op het trainingsveld. Alleen het eerste elftal mag warmlopen op het 
hoofdveld. Uitzondering is dat er meerdere thuiswedstrijden worden gespeeld 
en het dus niet mogelijk is om met 4 elftallen op het trainingsveld warm te 
lopen.  

 
9. Indien een elftal reserveshirts gebruikt, dan dienen deze na afloop van de 

wedstrijd naar mevrouw Hummelink te worden gebracht. Zij wast deze shirts.  
  

 Pauze 
                                                                                           

 Bestuursverkiezing 
  
Aftredend en herkiesbaar zijn Johnny Cuppers, Henri Hummelink en Huub Wopereis.  
Aangezien er vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Johnny, 
Henri en Huub voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen. De Voorzitter wenst 
allen veel succes. Jos te Molder en John Krabbenborg stoppen met hun 
bestuursactiviteiten. Jos i.v.m. privé omstandigheden en John omdat hij ervoor kiest 
om het trainingsvak in te gaan. Hij is inmiddels assistent-trainer van het eerste 
selectie. De Voorzitter bedankt John voor zijn jarenlange bestuursinzet en geeft aan 
dat hij blij is dat John behouden blijft voor de vereniging. Ook bedankt de Voorzitter 
Jos, die helaas afwezig is. Bennie Storkhorst wordt het nieuwe bestuurslid m.b.t. 
technische zaken 1,2,3. Manfred Harbers is de nieuwe Jeugdvoorzitter. De Voorzitter 
heet beide welkom in het bestuur en wenst de nieuwe bestuursleden alle succes.   
  

 Rondvraag 
  
Willem Spijkstra vraagt waarom er geen mededelingen worden gedaan over de 
privatisering? 
De Voorzitter geeft aan dat er weinig over mede te delen is. Recentelijk was in de 
krant te lezen dat de gemeentelijke bezuiniging van € 100.000,- van de baan is. 
Verder heeft de gemeente inmiddels met alle verenigingen afzonderlijk een 
inventarisatiegesprek gehouden. Een vervolggesprek staat op de planning en we 
wachten op een uitnodiging van de gemeente.   
 
Willem Spijkstra vraagt of RKZVC een defibrillator kan aanschaffen?  
De Voorzitter geeft aan dat we gaan onderzoeken of dit haalbaar is. Ook moeten we 
dan goed in kaart hebben welke expertise nodig is voor een correct gebruik van dit 
apparaat.  
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Willem Spijkstra geeft aan dat het lijkt of de verlichting van het 2e veld en het 
trainingsveld aan slijtage onderhevig is. Hij vraagt of daar wat aan gedaan kan 
worden? 
Erik antwoordt dat we recentelijk een contract met Aerolux hebben afgesloten. Zij 
gaan het onderhoud van de lichtmasten verzorgen. Op het trainingsveld zullen 6 
nieuwe lampen worden geïnstalleerd.  
Laurens Donderwinkel vult aan door te vermelden dat op het 2e veld enkele takken 
van de boom een deel van de verlichting wegneemt. I.o.m. de Hacron wordt dit 
opgelost.  
 
Willem Spijkstra vraagt of onderzocht kan worden of het trainingsveld van 
kunstgras kan worden voorzien? 
De Voorzitter legt uit dat in 2004 al een brief naar de gemeente is gegaan, waarbij 
RKZVC heeft aangegeven dat we conform de NOC-NSF norm recht hebben om een 
extra veld. De gemeente geeft ons gelijk en merkt direct op dat het geld op is. Dit 
punt staat dus op onze agenda. Wellicht kunnen we bij de nadere privatisering de 
mogelijkheden nog eens met de gemeente bespreken. Een optie zou een extra veld 
zijn of wellicht een kunstgrasveld.  
 
Jan Wisselink vraagt zich af of de B1 niet te hoog is ingedeeld?  
Wilco Wopereis geeft aan dat hij nog geen enkel signaal vanuit de jeugd hier over 
heeft ontvangen. Daarbij begon de B1 ook vorig jaar niet sterk en hebben zich 
daarna uitstekend hersteld. We ondernemen dus geen actie in deze. 
 
Norman Rouwhorst vraagt waarom het vorig jaar zo lang heeft geduurd voordat 
de lagere elftallen nieuwe trainingsballen hebben gekregen? 
Laurens Donderwinkel geeft als eerste aan dat alle elftallen het recht hebben op 
goede materialen. Vervolgens meldt hij dat hij vorig jaar e.e.a. met Jan Segers heeft 
besproken en in de winterstop enkele ballen heeft vervangen. Daarna heeft hij 
hierover geen signalen meer gehad.  
  
Bennie Storkhorst vraagt wat de status is van het verenigingsbeleidsplan? 
John Krabbenborg geeft aan dat het gaat om het voetbaltechnisch beleidsplan, 
waarin ook een aantal algemene zaken zijn genoemd. De status is dat het plan een 
door het bestuur goedgekeurd hulpmiddel is voor leiders en trainers.    
 
Henk te Molder vraagt waar de rokers bij -20°C moeten blijven? 
De Voorzitter geeft aan dat er bij dit soort temperaturen niet wordt gevoetbald. 
RKZVC is overigens niet van plan om een “rokershok” te creëren. RKZVC houdt zich 
simpelweg aan de wet. 
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Judith Doppen merkt op dat zij in de vergadering het gedeelte van de jeugd 
mist. Kan dit een volgende keer een agendapunt worden? 
De Voorzitter geeft aan dat volgens de statuten de jeugd aspirant-leden zijn. De 
ledenvergadering gaat in principe over senioren. Indien het jeugdbestuur graag e.e.a. 
in de vergadering kwijt wil, is daar zeker ruimte voor.    
 
Na de rondvraag worden 7 jubilarissen gehuldigd. Vijf jubilarissen zijn aanwezig: 
Wijnand Bekken (25 jaar lid), Clemens Bokkers (40 jaar lid), Erik Klein Goldewijk (25 
jaar lid), Martin Toebes (40 jaar lid) en Bennie “Jams” Storkhorst (40 jaar lid).  
Zij krijgen, naast enkele lovende woorden van de Voorzitter en een welgemeend 
applaus, een mooie parkerpen met inscriptie.  
 
De Voorzitter sluit om 22.28 uur de vergadering. 
  
Datum: 
  
Voorzitter :       Secretaris :   


