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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
1. Datum:     19 september 2011 

2. Aanwezig:    38 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 Hans Wossink en 
Joost Rouwhorst.  

 
• Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van 

Wim Domhof,  Marian Rouwhorst en Berry Egberts. 
   
• 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 2010 waren: 
o In 2011 zou er weer een AED cursus georganiseerd worden. Deze is 

inmiddels vastgesteld. Op zaterdag 8 oktober (13.30 uur) voor nieuwe 
instroom. Op donderdag 13 oktober (19.30 uur) een herhalingscursus. Je kunt 
je opgeven bij Joris Wassink. 

o Het bestuur zou nog eens goed kijken naar de veldbezetting. Dat is gedaan. 
Vanaf 1 oktober, als de verlichting is geplaatst, moet het probleem zo goed 
als mogelijk opgelost zijn. René Doppen heeft de trainers daarover inmiddels 
bericht.   

o Er zou eind september 2010 nog een gesprek plaatsvinden met de Gemeente 
m.b.t. privatisering. We zitten nu in september 2011 en het gesprek heeft nog 
steeds niet plaatsgevonden. We wachten af. 

o Het bestuur zou kijken of het trainingsveld verlengd zou kunnen worden. Dit 
hebben we gedaan, echter het blijkt erg kostbaar te zijn (in relatie tot het 
kleine stukje dat we erbij krijgen). De totale kosten komen rond de € 10.000,- 
uit.  

o Voor de A jeugd en het 2e en 3e zou gekeken worden naar de kwaliteit van 
de trainingsballen. Dit is gebeurd en de ballen zijn nu goed. 

o Er werd gevraagd of er nieuwe afvalemmers konden komen. Deze emmers 
zijn er geweest, maar zijn inmiddels ook al weer vernield en afgevoerd. We 
bekijken dit probleem opnieuw. 

o Het bestuur zou kijken of er geld te verdienen is met gescheiden afval. Dat is 
niet het geval. 
   

• De penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft hierop een 
toelichting. Jelle Krabbenborg merkt op dat de post kleding fors is gestegen. 
Huub geeft aan dat dit onder andere komt doordat de D,E en F jeugd 
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trainingspakken voor op de zaterdag hebben gekregen en er nog andere kleding 
voor de jeugd is gekocht. Wel is het zo dat jeugdleden hiervoor ene jaarlijks 
vergoeding van € 15,- betalen. Jos Kolkman merkt op dat de post trainers met € 
2.000,- is verhoogd en vraagt zich af of dat zo gemakkelijk gaat. Huub geeft aan 
dat we hiertoe genoodzaakt zijn. We proberen deze kosten in de hand te houden, 
maar “de markt” betaalt inmiddels dat soort bedragen voor goede trainers.  

  
• De kascommissie brengt haar verslag uit. Zij hebben kritisch gekeken naar de 

financiën. De penningmeester heeft tijdens de controle van de kascommissie een 
heldere uitleg gegeven. Ze hadden geen op- of aanmerkingen. De nieuwe 
kascommissie bestaat volgend seizoen uit Raymond Klein Goldewijk en Dick 
Schieven.  

 
•  Voortgang verlichting 

De verlichting op het hoofdveld gaat er komen. De loterij heeft voldoende geld 
opgeleverd om dat te realiseren. Op donderdag 21 september worden sleuven 
gegraven voor de bekabeling en worden de kabels aangelegd. Op maandag 26 
september en dinsdag 27 september zal de firma A. Hak de masten plaatsen. De 
bedoeling is om het in gebruik nemen van de verlichting feestelijk te vieren. 
Voorlopig is vrijdag 21 oktober hier voor gereserveerd. Op de site zal nadere 
informatie volgen. M.b.t. de verlichting zijn we genomineerd voor het RABO 
corporatiefonds. Op maandag 21 november zal een avond plaatsvinden, waarbij 
gestemd kan worden op diverse genomineerden. We roepen alle leden op om 
die avond te komen en te stemmen op ons project. Opgemerkt wordt nog dat je 
wel lid van de Rabobank moet zijn, om te mogen stemmen.    
 

• Jeugdzaken 
 

De jeugdvoorzitter benoemt de belangrijkste zaken m.b.t. de jeugd van het 
afgelopen jaar 
o Vorig seizoen hadden we een groot aantal mini F-jes, te weten 15 kinderen 

waarbij er 5 spelers  van Longa´30 overkwamen. Deze spelers zijn inmiddels 
ingestroomd bij de F jeugd van Longa´30. De overige 10 spelers  spelen dit 
seizoen bij RKZVC competitie. 

o Voor het 2e achtereenvolgende jaar konden alle jeugdteams 2x 
gebruikmaken van de Speedsoccerhal bij het Sourcy Center. 

o De C jeugd heeft deelgenomen aan een scheidsrechterscursus. Alle 18 
deelnemers zijn geslaagd en kunnen ingezet worden voor de wedstrijden van 
de E-F. Voor alle jeugdscheidsrechters zijn 8 nieuwe tenues aangeschaft. 

o In maart 2011 is, onder leiding van Tonny Krabbenborg, een 
scheidsrechtersbijeenkomst georganiseerd. Het doel was om aan de hand 
van praktijksituaties onze jeugdige scheidsrechters bij te scholen. 

o De B jeugd heeft weer actief meegeholpen met de jaarlijkse flessenactie. Met  
een opbrengst van € 1120,- is deze actie zeer geslaagd. 

o In mei is als testcase (in samenwerking met de KNVB) een tweetal 
voetbalschoolmiddagen georganiseerd. Met circa 65 deelnemers kan deze 
case als geslaagd beschouwd worden. 
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o We hadden de E3 als voorjaarskampioen. 
o We hebben een verenigingsdag gehad waarbij een nieuw onderdeel voor de 

C en D jeugd werd geïntroduceerd. Dit “survival voetbal” bleek voor herhaling 
vatbaar. 

o We hebben 3 spelers die dit seizoen op een hoger niveau spelen, 1 bij De 
Graafschap 2 bij FC Twente. 

o Binnen het jeugdbestuur is Martin Toebes na 4 jaar jeugdvoorzitterschap  en 
6  jaar Secretaris / Penningmeester afgetreden. Ook Albert Leemreize is 
afgetreden als bestuurslid. Wel zal hij het bestuur van informatie voorzien als 
het om spelers uit Marienvelde gaat. 

o Dit seizoen zijn onze D-E-F spelers voorzien van nieuwe presentatie pakken. 
Hiermee zetten ze RKZVC in de schijnwerpers. Er zal  komend seizoen 
gekeken worden naar de behoefte en mogelijkheden voor de junioren. 

o In de herfstvakantie staat een voetbal 2 daagse voor de E en F op de 
planning, georganiseerd door Michiel Krabbenborg. 

o Bij voldoende deelname zal er  in de herfstvakantie wederom een 
scheidsrechterscursus worden georganiseerd voor de C jeugd. 

o Zoals vermeld in De Voorzet, geldt er voor de junioren een rookverbod bij de 
kleedkamers. Uiteraard geldt dit ook voor de pupillen. De senioren willen wij 
verzoeken om de peuken te deponeren in de nieuwe peukbakken, zodat 
onze accommodatie vrij blijft van peuken. 

o We gaan proberen om enkele jeugdteams deel te laten nemen aan 
internationale toernooien. 

 
• VTZ 

 
Het onderdeel VTZ is een nieuw agendapunt binnen de ledenvergadering, omdat het 
eigenlijk wat vreemd is dat er nooit voetbal op de agenda stond bij de 
ledenvergadering van een voetbalclub. Kort een aantal zaken: 
 
RKZVC heeft een prestatiegerichte voetbalcultuur, maar mét een dorpsmentaliteit.  
Op prestatieniveau is RKZVC gegroeid de laatste jaren. Dit o.a. door promoties van 
het 1e, het 2e en de A1 en diverse kampioenschappen bij de jeugd. Dit alles in 
eerste instantie uiteraard door goede spelers. Er is echter ook veel aandacht 
besteed aan het creëren van een goede organisatie en een prestatiegericht 
(voetbal)klimaat, zoals o.a. een 4-3-3 systeem bij (in principe) alle prestatieteams. 
Bij jeugd is getracht professioneler te werken. Dit onder andere door het aanstellen 
van goede (liefst gekwalificeerde) trainers, goede kaderbegeleiding, 2x trainen in de 
week, minimaal 1¼ uur trainen per training, coördinatoren voor de jeugdteams en 
een goede organisatie van de nevenactiviteiten vanwege concurrentie van o.a. 
andere verenigingen. 
 
Het nadeel van het gevoerde beleid is dat wij spelers zijn kwijtgeraakt aan o.a. 
AZSV, Longa´30, De Graafschap en FC Twente. Uiteraard zijn we daar trots op en 
gunnen wij de spelers het succes, maar het is minder prettig voor RKZVC. Zaak is 
om dit ’verlies’ op enige wijze te vangen. 
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De toekomstvisie t.a.v. het 1 elftal is: niet betalen, maar wel optimale 
randvoorwaarden creëren. Daarbij valt te denken aan: zorgen voor een goede 
trainersstaf, een eigen trainingsveld, 2 setjes trainingskleding en uitstekende 
trainingsballen. 
  
Door bovenstaande hopen wij dat er talenten blijven komen, terwijl al die spelers 
die ooit weg zijn gegaan, hopelijk een keer terugkeren. 
 

• Bestuursmededelingen: 
  

1. We gaan stoppen met het versturen van een EXIT formulier als leden stoppen 
bij RKZVC met voetbal. Dit levert geen bruikbare informatie op. Als er in een 
seizoen een afwijkend aantal leden stoppen, ondernemen we dan actie: 
bijvoorbeeld om de leden dan te bellen. 
   

2. Vorig jaar is gemeld dat sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde asbakken 
gegooid dienen te worden. Nog steeds worden er veel peuken op de grond 
gegooid. Er zijn nieuwe peukenbakken opgehangen. Graag aandacht 
hiervoor.  
 

3. Vooral bij de jeugd is het een groot probleem om voldoende scheidsrechters 
te krijgen. De groep scheidsrechters is momenteel te klein om iedere 
wedstrijd te kunnen voorzien van een scheidsrechter. Om dit probleem op te 
lossen dient ieder seniorenelftal (een) scheidsrechter(s) voor de jeugd te 
leveren. Marcel Terhaerdt zal vervolgens zorgen voor een correct indeling 
van de scheidsrechters. Als ieder team dit doet, kom je ongeveer eens in de 2 
maanden aan de beurt. We ontkomen er niet aan om dit te verplichten.  
 

4. De snertloop vindt plaats op zondag 8 januari 2012 
 
5. De velden zijn dicht van 23 december 2011 tot 5 januari 2012 
 
6. Het kerstvoetbaltoernooi wordt gehouden op dinsdag 27 december 2011 

(19.00 uur) 
 

• Pauze 

                                                                                           
• Bestuursverkiezing 

  
Aftredend en herkiesbaar zijn Johnny Cuppers en Bennie Storkhorst. Aangezien er 
vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Johnny en Bennie voor een 
nieuwe periode van 3 jaar herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar is Henri Hummelink. 
Henri heeft maar liefst 12 jaar de bestuurspositie “lagere elftallen” bekleed. De 
Voorzitter bedankt Henri voor zijn inzet en de prettige samenwerking al die jaren. Er is 
nog geen nieuwe kandidaat gevonden voor de positie van Henri. Deze functie blijft 
vooralsnog dan ook vacant.  
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• Rondvraag 

 
Willy Holkenborg vraagt of het wat is om de ouders van jeugdleden te benaderen 
voor het fluiten van jeugdwedstrijden? 
Manfred geeft aan dat die lijst al is doorgenomen en dat mensen die daarvoor geschikt 
zijn, al betrokken zijn bij de verenging.   
 
Guus Hulshof vraagt of er beleid is m.b.t. de aansc haf van nieuwe kleding? 
Joris antwoordt dat de sponsorcommissie druk bezig is om dit beleid aan te passen. 
Kort gezegd komt het erop neer dat als een team nieuwe, gesponsorde kleding nodig 
heeft, zij zich kan melden bij de sponsorcommissie. Samen wordt dan bekeken hoe de 
betreffende sponsor te benaderen. Het aanschaffen van de kleding wordt vervolgens 
door RKZVC gedaan. De sponsor of het elftal heeft daar geen werk mee.    
 
Raymond Spexgoor geeft aan dat trainingsballen die in de bosjes verdwijnen 
slecht weer te vinden zijn. Is daar wat aan te doen ? 
Laurens geeft aan dat hij hier al mee bezig zijn. De Hameland mag echter geen 
verdelgingsmiddelen (gif) gebruiken. We gaan zelf bekijken of wij iets kunnen doen. 
 
Ruud Donderwinkel merkt op dat het wat tegenstrijdi g is dat je enerzijds praat 
over prestatievoetbal en anderzijds willekeurige le den jeugdwedstrijden laat 
fluiten. Hij wil graag weten hoe het bestuur hier t egenover staat.  
Manfred geeft aan dat Marcel Terhaerdt hier een belangrijke rol in heeft. Hij zal moeten 
inschatten welke scheidsrechter bij welke wedstrijd past. We proberen op die wijze 
passende scheidsrechters te kunnen inplannen. 
 
Tonnie Krabbenborg vraagt of de vereniging de oplei ding voor scheidsrechter 
betaalt en of zij voor vervoer regelen als jongens geen rijbewijs hebben? 
Manfred geeft aan dat de kosten inderdaad voor de vereniging zijn. Als jeugdleden, in 
dit geval Freek Toebes, niet op de plek van bestemming kunnen komen, dan kunnen zij 
zich melden bij het jeugdbestuur. Zij zorgen dan voor een passende oplossing.   
 
Tonnie Krabbenborg vraagt of er niet iets georganis eerd kan worden voor de 
seniorenleden m.b.t. het verhogen van de kennis van  spelregels? 
Rene antwoordt dat dit een goed idee is en vraagt of Tonnie dit zou willen begeleiden. 
Tonnie antwoord hier positief op. We gaan dit dan ook in gang zetten.  
 
Erik klein Goldewijk vraagt of er nog leden zijn di e volgend jaar willen helpen met 
de verkoop van donateurkaarten? 
Joris geeft aan dat geïnteresseerden zich kunnen melden bij Erik.  
 
Martin Wopereis vraagt of er bij het financiële ove rzicht ook een begroting van 
het vorige jaar bijgevoegd kan worden? 
Huub geeft aan dat hij daar voor zal zorgen. De Voorzitter vult aan dat als Martin zitting 
in het bestuur neemt, hij op ieder moment inzicht in alle cijfers heeft.  
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Jelle Krabbenborg vraagt of spelers met blessures d e hersteltraining op het 
trainingsveld kunnen afwerken en niet op andere vel den? 
Laurens antwoordt dat daar afspraken over gemaakt zijn en dat hij de verantwoordelijke 
mensen daarop zal aanspraken.  
 
Tot slot meldt Jos Kolkman nog dat hij best wel af en toe een jeugdwedstrijd wil fluiten, 
maar dat hij dan graag een simpele, wellicht interne cursus zou willen volgen. Dit om zo 
wat meer bagage te hebben om een wedstrijd te fluiten.  
 
Na de rondvraag worden 5 jubilarissen gehuldigd: Joost Rouwhorst (40 jaar lid, niet 
aanwezig), Hans te Molder (25 jaar lid), Gijs Reukers (25 jaar lid), Derby Groot Severt 
(25 jaar lid) en Danny Wopereis (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 22.47 uur de vergadering. 
  
Datum: 
 

Voorzitter :       Secretaris :   


