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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
1. Datum :     20 september 2010 
2. Aanwezig :    46 leden 
3. Afwezig van het bestuur: - 
4. Locatie:    Kantine RKZVC 

  

 De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom op deze avond. Er is een bericht van verhindering van Olaf de Ruijter.  

 

 Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van Jos 
Donderwinkel (Velver Joep), Joep Klein Holkenborg en Rolf Spekschoor. 

   

 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 / vragen van de vorige ledenvergadering worden doorlopen. De 
actiepunten / vragen in 2009 waren: 

 Spelers die stoppen met voetbal bij RZVC krijgen een exit formulier 
toegestuurd, zodat wij weten wat de reden van stoppen is. Er zijn aan het 
eind van vorig seizoen 10 exit formulieren verstuurd naar spelers die zijn 
gestopt met voetbal. Daarvan zijn er slechts 2 retour gestuurd. Ook zijn 
deze stoppende spelers gevraagd of zij steunend lid willen worden. Daar 
heeft niemand positief op gereageerd.  

 De lagere elftallen wilden graag doortrainen in de zomer. Dit is gebeurd en 
is goed bevallen. De opkomst bedroeg wekelijks 10 tot 16 spelers. Ook dit 
jaar wordt er dus door de lagere elftallen doorgetraind op het veld bij het 
Sourcy Center.         

 

 De penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft hierop een 
toelichting. John Krabbenborg vraagt waarom de post “kleding” zo hoog is. Dit 
heeft te maken met de aanschaf van nieuwe tenues voor het eerste i.v.m. de 
nieuwe hoofdsponsor. Daarnaast zijn er nog wat andere teams en jeugdleiders 
die nieuwe kleding hebben gekregen. Guus Hulshof merkt op dat de post 
subsidie bijna gehalveerd is in de begroting. Dit komt omdat de gemeente vorig 
jaar besloten heeft om de subsidie vooruit te gaan betalen en we dus in 1 jaar 2x 
subsidie hebben ontvangen. Raymond Klein Goldewijk merkt op dat de post 
trainers wel erg fors gestegen is. Huub merkt op dat we in het verleden goedkope 
trainers hebben gehad en dat nu niet meer hebben. Tevens worden steeds meer 
(jeugd)trainers betaald, wat zorgt voor een toename van de post trainers.   

  

 De kascommissie brengt haar verslag uit. Zij hebben kritisch gekeken naar de 
financiën. De penningmeester heeft een geheel nieuwe administratie opgezet en 
dat ziet er perfect uit. Ze hadden geen op- of aanmerkingen. De nieuwe 
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kascommissie bestaat volgend seizoen uit Raymond Klein Goldewijk en Erik 
Hummelink. 

 

  Contributie 
 
In de nieuwsbrief die alle leden hebben ontvangen, staan 2 onderwerpen die te 
maken hebben met de contributie.  
 
Ten eerste stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen. Dit omdat we 
een negatieve begroting voor het komende seizoen hebben en het feit dat de 
laatste jaren geen verhoging heeft plaats gevonden. Het voorstel van het bestuur 
van RKZVC is om de contributie voor de senioren met € 10,- te verhogen en voor 
de jeugd met € 5,-. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt of het niet beter is om 
een forsere verhoging door te voeren omdat a) de contributie al lang niet meer is 
verhoogd en b) gevonden wordt dat (vooral) de jeugd wel erg veel krijgt voor een 
relatief lage contributie. Uiteindelijk wordt door de vergadering besloten dat de 
contributie voor de senioren met € 20,- per jaar wordt verhoogd en voor de jeugd 
met €10,- per jaar. 
    
Ten tweede geeft de voorzitter aan dat we nagedacht hebben over het feit dat 
alle vrijwilligers van RKZVC vrij zijn van contributie. Buurtclubs gaan daar anders 
mee om. Zij hanteren veelal een bepaalde korting op de contributie voor 
vrijwilligers. Inmiddels kent RKZVC zo’n 300 leden, waarvan er 90 geen 
contributie betalen. Het voorstel van het bestuur is dat vrijwilligers die actief 
voetballen (ongeveer 25 leden) 50% korting krijgen op de geldende contributie. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. De voorzitter merkt tot slot op dat 
het bestuur het recht houdt om af te wijken van deze regel als zij vindt dat een 
spelend lid zoveel voor de vereniging doet, dat contributie-inning niet gepast is.    

 

  Veldenproblematiek 
 

In de nieuwsbrief stond een uitgebreid verhaal over de problematiek die RKZVC 
kent m.b.t. de velden. De staat van de velden van RKZVC laat gedurende het 
seizoen te wensen over. Uit een analyse blijkt dat het 1e veld per jaar 130 uur, 
het 2e veld 380 uur en het trainingsveld 480 uur bespeeld wordt. Totaal 990 uur. 
Natuurgrasvelden hebben echter een maximum toelaatbare speelduur van 250 
uur, wil je ze mooi houden. Een 4e veld, of een kunstgrasveld zou dit probleem 
op kunnen lossen. Door een 4e veld breid je de capaciteit met 250 uur uit, een 
kunstgrasveld heeft alleen al een capaciteit van 1000 uur. Tijdens gesprekken 
met de gemeente is bovenstaand probleem ter tafel gebracht. De gemeente 
hanteert echter de planningsnorm van het NOC/NSF, de norm die ook door de 
KNVB wordt gebruikt. Uit deze norm blijkt dat RKZVC recht heeft op 1 
trainingsveld, en 2 wedstrijdvelden, en dat hebben we. Dat het trainingsveld 
zwart wordt gespeeld, wordt als acceptabel gezien. Verder blijkt uit deze 
planningsnorm dat RKZVC 300 wedstrijduren en 615 trainingsuren zou moeten 
maken. RKZVC traint dus te veel, volgens NOC/NSF. Dit gegeven, en het feit dat 
de gemeenten de komende jaren zullen moeten bezuinigen, maken de kans klein 
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dat we op korte termijn op een oplossing van de zijde van de gemeente kunnen 
rekenen. Als we wat aan het probleem willen doen, zijn we op onszelf 
aangewezen. De volgende opties zijn er: 
 
1. Een kunstgrasveld 

Een kunstgrasveld kost ca € 360.000,- exclusief BTW. Mochten we dit geld 
ergens kunnen lenen, dan zullen de jaarlasten inclusief onderhoud ca. € 
40.000,- over de komende 20 jaar bedragen. Bovendien zal de kunstgrasmat 
over ca. 15 jaar moeten worden vervangen, hetgeen opnieuw een investering 
rond de € 250.000,- zou betekenen. Duidelijk moge zijn dat zulke bedragen 
door RKZVC alleen niet op te brengen zijn.  
 

2. Een 4e natuurgrasveld  
Er ligt, ingesloten tussen het hoofdveld en het kerkepad, een wei naast ons 
complex, waarop een half voetbalveld past. Deze wei is van de familie 
Voorhuis, en zij zijn bereid om deze voor een periode van 10 jaar aan RKZVC 
te verhuren. Helaas stuit ook deze oplossing op problemen. Zo moet een 
nieuw aan te leggen sportveld minimaal 50 meter van bebouwing af liggen, en 
die ruimte is daar niet. Bovendien moet er een flora en fauna onderzoek en 
een bodemonderzoek worden gedaan, en moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. Alleen dit al vergt een investering van ca € 10.000,-. Een 
investering die je kwijt bent, mocht uit enig onderzoek blijken dat realisatie 
niet mogelijk is. Bovendien kost aanleg van dit veld nog eens € 37.000,- 
exclusief BTW, en zijn de jaarlasten voor onderhoud ca € 4.500,-.  
 

3. Verlichting op het hoofdveld 
Een mogelijkheid is verlichting op het hoofdveld. Een 8 masten tellende 
professionele wedstrijdverlichting kost ca € 40.000,-. Hierdoor kan de 
restcapaciteit van dit veld worden gebruikt om het 2e veld te ontlasten, zodat 
beide velden ongeveer gelijk in kwaliteit blijven. De pupillen zouden dan op 
het hoofdveld kunnen trainen, en alle lichtwedstrijden (oefen en onder 21) 
kunnen op het hoofdveld worden afgewerkt. Voordeel hiervan is dat de 
jaarlasten tot ca € 1.000,- beperkt blijven, en mocht er ooit kunstgras komen, 
staat de verlichting er al.  
 

4. Niets doen 
Ook bestaat de mogelijkheid de huidige situatie te accepteren zoals ze is. Uit 
basisschool prognoses blijkt dat het leerlingenaantal in 2020/2021 resulteert 
in 8 groepen, waar het er nu 12 zijn. Voor de RKZVC jeugd zou dit kunnen 
betekenen dat we van 14 naar 8 jeugdteams terug gaan, zodat over 10 jaar 
de veldenproblematiek wel eens niet meer zou kunnen spelen. Maar in 10 
jaar kan er natuurlijk veel gebeuren. 

 
Als bestuur hebben wij de voorkeur voor optie 3; verlichting op het hoofdveld. 
Sander Kolkman merkt op dat deze oplossing weinig invloed heeft op de 
overvolle bezetting van het trainingsveld op de dinsdagavond. De voorzitter geeft 
aan dat dit in feite klopt. Het is in eerste instantie bedoeld om de staat van het 
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trainingsveld en het 2e veld te verbeteren. En dan nog moet deze oplossing in de 
praktijk uitwijzen of de velden werkelijk een betere staat krijgen. Vanuit de 
vergadering wordt opgemerkt dat het bestuur nog eens goed zou moeten kijken 
naar de veldenbezetting en in hoeverre een verlicht hoofdveld hierin voor 
ontlasting qua bezetting van het trainingsveld en het 2e veld kan zorgen. Met die 
opmerking gaat de vergadering akkoord met de aanschaf en de aanleg van 
verlichting op het hoofdveld conform de informatie vanuit de nieuwsbrief. De 
Voorzitter geeft aan dat het geld dat hiermee gemoeid is, niet uit de lopende 
exploitatie gehaald kan worden. Het bestuur stelt zich dan ook op het standpunt 
dat de verlichting er alleen komt als het volledige bedrag middels acties bij elkaar 
gehaald kan worden. Aan de aanwezigen op de vergadering wordt gevraagd wie 
wellicht in de commissie wil gaan zitten die deze acties op touw gaat zetten. 
Joost Rouwhorst merkt op of het iets is om van alle elftallen 1 persoon aan te 
wijzen die in die commissie moet gaan zitten. De voorzitter geeft aan dat we dit 
voorstel mee zullen nemen.    

 

  Jeugdzaken 
 

De jeugdvoorzitter benoemt de belangrijkste zaken m.b.t. de jeugd van het 
afgelopen jaar 
o Er zijn het afgelopen jaar weer allerlei activiteiten georganiseerd voor de 

jeugd en begeleiding van de jeugd  
o We hadden als najaarskampioenen de F1, E1 en C2  
o Hermien Boomgaars is inmiddels Accommodatiemanager en Dolf van ’t 

Hoofd is lid van de activiteitencommissie 
o Voorjaarskampioenen hadden we ook, te weten de E1 en de C1 waarbij de 

E1 ook nog het bekerkampioenschap behaalde 
o Door onze ambitie om met alle jeugdelftallen zo hoog mogelijk te spelen en 

daar de organisatie op in te richten, merken we dat steeds meer spelers 
benaderd worden door FC Twente en De Graafschap 

o Ook het komend seizoen staat er weer van alles op de planning voor de 
jeugd, waaronder een tweedaags voetbalkamp voor de D, E en F  

  

 Bestuursmededelingen: 
  
1. Boetes van gele of rode kaarten worden door spelers niet altijd tijdig betaald aan 

de penningmeester. Het verzoek is om dit wel te doen.  
 

2. De privatisering is nog in volle gang. Inmiddels is de Stichting Accommodatie-
beheer RKZVC (SAR) opgericht en zijn de gebouwen in mei 2010 eigendom 
geworden van RKZVC. Inmiddels heeft Matthieu Wopereis de tekeningen van de 
aanbouw van het materialenhok (9 x 7 meter met een gelijke hoogte als de oude 
kantine) klaar en wordt de bouwaanvraag deze week bij de gemeente ingediend. 
De privatisering van de velden krijgt eind september een vervolg middels een 
gesprek met de nieuwe wethouder.  
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3. De AED cursus is in maart dit jaar gegeven. In oktober 2011 volgt een nieuwe 
cursus. We hebben voor deze datum gekozen omdat de nieuwe leiders / trainers 
dan in kunnen stromen.  
 

4. Er worden nogal eens wat sigarettenpeuken van het bordes van de kantine in het 
trappengat naar het jeugdhonk gegooid. Verzoek is om dit niet te doen. 
 

5. De jaarlijkse snertloop wordt dit seizoen gehouden op 2 januari 2011.  
 
6. Gedurende de winterstop zijn de velden dicht van 24-12-2010 tot en met 01-01-

2011. 
 
7. Het zaalvoetbalkersttoernooi wordt gehouden op 2e kerstdag (26 december 

2010) in het Sourcy Center. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven tegen 
betaling van € 5,-.  
 

 Pauze 
                                                                                           

 Bestuursverkiezing 
  
Aftredend en herkiesbaar zijn Laurens Donderwinkel, Manfred Harbers en Joris 
Wassink. Aangezien er vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden 
Laurens, Manfred en Joris voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen. De voorzitter 
wenst hen de komende 3 jaar weer alle succes toe.   
  

 Rondvraag 
 
Tonnie Krabbenborg vraagt of het trainingsveld niet 5 meter verlengd kan 
worden? 
Laurens Donderwinkel geeft aan dat we hier reeds mee bezig zijn. In principe kan er 10 
meter bij aan, echter e.e.a. is afhankelijk van het financiële plaatje dat dit met zich mee 
brengt.  
 
Jens Schutten vraagt of de A-jeugd nog nieuwe trainingsballen krijgt?  
Laurens Donderwinkel meldt dat er enkele jaren gelden allemaal nieuwe ballen zijn 
aangeschaft en verzoekt de A-jeugd er toch wat zuiniger mee om te gaan. Daarbij zegt 
hij toe om nog eens te inventariseren hoe de staat van de ballen is en daar waar nodig 
actie te ondernemen.   
 
Wout Toebes vraagt of de netten van de E-F goaltjes vernieuwd of gemaakt 
kunnen worden omdat zij erg slecht zijn? 
Er zijn reeds nieuwe netten besteld, geeft Laurens Donderwinkel aan. Op korte termijn 
worden deze eraan gemaakt.  
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Raymond Spexgoor geeft aan dat de inklapbare goaltjes niet veilig zijn en vraagt 
of daar iets aan gedaan kan worden 
Laurens Donderwinkel vertelt dat er 2 goaltjes zijn die vast gelast zijn en die gebruikt 
mogen worden voor trainingen. De andere, inklapbare goaltjes zijn enkel voor de jeugd 
 
Erik Klein Goldewijk geeft het bestuur en Henk en Ans een compliment over de 
correcte omgang van de club m.b.t. het overlijden van Rolf Spekschoor. 
Vervolgens vraagt hij of er rouwbanden zijn en zo ja, waar die liggen? 
De voorzitter geeft aan dat er 50 rouwbanden zijn, gemaakt door Riet Hogenelst. Deze 
liggen in de kast in de bestuurskamer.   
 
Jelle Krabbenborg vraagt of het bestuur geen sanctie kan opleggen als een speler 
de boete voor een gele of rode kaart niet betaald. 
De voorzitter geeft aan dat we eerst vriendelijk vragen, alvorens we gaan sanctioneren.  
 
Robbie Hulshof vraagt of er buiten geen nieuwe afvalemmers kunnen komen? 
Laurens Donderwinkel geeft aan dat we hier, i.o.m. Henk en Ans, reeds mee bezig zijn.  
 
Han Rouwhorst vraagt of er bij het 2e / 3e goede trainingsballen kunnen komen? 
Laurens Donderwinkel vertelt dat hij hierover al in overleg is met de trainer en dat er 
binnen enkele weken een oplossing is.  
 
Martin Krabbenborg vraagt of er nog geld is te verdienen door afval gescheiden 
in te zamelen?  
De voorzitter geeft aan dat we dit i.o.m. Henk en Ans zullen onderzoeken.  
 
Na de rondvraag worden 7 jubilarissen gehuldigd: Laurens Donderwinkel (45 jaar lid), 
René Doppen (42 jaar lid), Wijnand Bekken (40 jaar lid), Raymond klein Goldewijk (25 
jaar lid), Jos Kolkman (25 jaar lid), Walter Krabbenborg (25 jaar lid) en Han Rouwhorst 
(25 jaar lid). Zij krijgen, naast enkele lovende woorden van de voorzitter en een 
welgemeend applaus, een mooie parkerpen met inscriptie.  
 
De voorzitter sluit om 22.31 uur de vergadering. 
  
Datum: 
  
Voorzitter :       Secretaris :   


