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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
1. Datum:     17 september 2012 

2. Aanwezig:    49 leden 

3. Afwezig van het bestuur: Manfred Harbers (m.k.) 
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 Manfred Harbers, 
Hans Wossink, Olaf de Ruijter, Theo Hulshof en Erik Klein Goldewijk.  

 
• De notulen van de vorige ledenvergadering worden door de Secretaris op 

hoofdlijnen voorgelezen. De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen 
goedgekeurd door de vergadering. 

 
• De Penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft hierop een 

toelichting. Sander Kolkman vraagt wat de post jeugdwerk inhoudt. Huub 
Wopereis antwoordt dat dit vooral betrekking heeft op de jeugdactiviteiten tijdens 
de verenigingsdag. Tevens vraagt Sander Kolkman waar de post 
representatiekosten voor bedoeld is. Huub geeft aan dat dit zaken zijn als koffie 
voor bezoekers en voor scheidsrechters. Het valt Guus Hulshof op dat er een 
fors verschil zit tussen de begroting voor komend jaar (€ 113.000,-) en de winst- 
en verliesrekening van het afgelopen jaar (€ 163.000,-). Huub legt uit dat dit te 
maken heeft met speciale acties die invloed hebben op de begroting. Denk hierbij 
aan de verlichtingsactie.  

  
• 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 en heeft de zaken “pico bello” voor elkaar. Ze hadden 
geen op- of aanmerkingen. De Voorzitter bedankt Raymond Klein Goldewijk voor 
de 2 jaar die hij in de kascommissie heeft gezeten. De nieuwe kascommissie 
bestaat volgend seizoen uit Dick Schieven en Stefan Beerten.  

 
•  Werven en inzet van vrijwilligers 

 
Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers voor de club te krijgen. Dit geldt o.a. 
voor het verkrijgen van trainers en leiders voor de recreatieve jeugdelftallen en 
voor scheidsrechters (een aantal senioren elftallen heeft dit jaar nog geen 
scheidsrechter geleverd voor de jeugdwedstrijden, terwijl dit afgelopen jaar wel is 
afgesproken dat te doen). Wij willen vrijwilligerswerk graag vrijwillig houden, 
maar het kan zo zijn dat we er in de toekomst niet aan ontkomen om dit toch te 
gaan verplichten. Een vereniging als RKZVC kan alleen bestaan bij de inzet van 
de vele vrijwilligers. In de vergadering wordt opgemerkt dat de aanwezigen bij de 
deze vergadering over het algemeen ook wel vrijwilligerswerk doen voor de club. 
Juist de leden die niet op de vergadering zijn, moeten hierop aangesproken 
worden. De algemene mening van de vergadering is dat er meer bekendheid 



 Jaarvergadering 2012                                                                                                

 
 

Pagina 2 van 5 
 

gegeven moet worden aan de behoefte aan vrijwilligers. Dit bijvoorbeeld via de 
site en per mail.    

 
•  Jeugdzaken 

 
René Doppen benoemt, bij afwezigheid van de Jeugdvoorzitter, de belangrijkste 
zaken m.b.t. de jeugd van het afgelopen jaar: 
o In oktober is er afscheid genomen van Martin Toebes als Secretaris / 

Penningmeester 
o Er is een lijst tot stand gekomen met senioren die bereid zijn onze junioren 

wedstrijden te fluiten (onze dank hiervoor). Alleen het 3e elftal heeft nog geen 
scheidsrechter  aangeleverd.  

o Er is een extra opbergruimte gecreëerd voor de trainingsdoeltjes rondom het 
hoofdveld. De ruimte is tussen de tennisbaan en de bestuurskamer. Heren 
trainers, maak er gebruik van. 

o Freek Toebes heeft in november zijn scheidsrechterdiploma behaald voor 
junioren t/m 2e klasse. Tevens mag hij de lagere elftallen fluiten. 

o De flessenactie heeft € 998,- opgeleverd. 
o In januari is mede door de inzet van Jos Beening de inboedel van het 

jeugdhonk uitgebreid met een voetbalspeltafel. 
o Er is afscheid genomen van Marcel Terhaerdt als Wedstrijdsecretaris en als 

lid van activiteitencommissie. 
o 2011 en 2012 staan in het teken van demografische ontwikkelingen. Voor 

RKZVC is de krimp voorlopig nog niet aan de orde. Doordat de jeugd van 
Mariënveld nu bij RKZVC speelt en er een samenwerking is met KSH, ziet het 
er naar uit dat wij voor de nabije toekomst verzekerd zijn van voldoende 
aanwas bij de jeugd. 

o Bennie Hummelink zal samen met Hermien Boomgaars op de 
zaterdagochtend onze gasten ontvangen en iedereen wegwijs maken op ons 
complex. 

o Tonnie Krabbenborg en Freek Toebes vormen samen de 
scheidsrechtercommissie. Voor scheidrechterzaken kunnen jullie bij deze 
heren terecht. 

o Er komt weer een scheidsrechtercursus voor de  huidige C-jeugd om de 
problematiek te ondervangen. 

o De C-jeugd ontvangt op korte termijn hun presentatiepakken, waarmee de  
gehele jeugd voorzien is van deze pakken en zij RKZVC een extra uitstraling 
geven. 

o De D2 zal, anders dan vermeld in “De Voorzet”, haar thuiswedstrijden verder 
afwerken in Zieuwent. Dit op verzoek van Mariënveld. De wedstrijden zullen 
om 12.00 uur gespeeld worden. 

o Wij hopen op meer deelname bij de snertloop. De E en F lieten het afgelopen 
jaar behoorlijk afweten. Wij zouden willen zien dat de snertloop gezien wordt 
als 1e training van het nieuwe jaar (deelname verplicht). 

o Het jeugdbestuur is nog zoekende naar een Wedstrijdsecretaris voor de 
junioren. 
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• VTZ 

 
René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer: 

o Afgelopen seizoen was een moeilijk seizoen voor ons 1e elftal. Zij waren 
veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie en zijn uiteindelijk 
gedegradeerd. Doelstelling voor dit seizoen is promotie.  

o De doelstelling voor het 2e is handhaving, waarbij tevens verjonging zal 
worden doorgevoerd. 

o Het 3e elftal heeft wat nieuw elan gekregen, met de hoop hier op termijn de 
sportieve successen van te ondervinden. 

o Bij de lagere elftallen zijn spelplezier en handhaving de belangrijkste 
uitgangspunten. 

o We zijn bezig met het beleidsplan 2013 – 2018, als opvolging van het ruim 
behaalde plan 2007 – 2012. 

o De VTZ kent uitbreiding in de persoon van Theo Hulshof. 
o Voor alle teams is er trainingsmateriaal beschikbaar, o.a. 

periodiseringsmodellen van Laurens Knippenborg / Michiel Krabbenborg. 
o In 2011 hebben wij een toekomstvisie geschetst voor het 1e elftal; niet 

betalen, maar wel goede randvoorwaarden creëren. Dit o.a. in de vorm van 
een uitgebreide trainersstaf, eigen trainingsveld, 2 setjes trainingskleding, 
perfecte ballen, etc. Dit blijkt te werken. Na een presentatie aan de selectie, 
o.a. met de film “Working on a Dream”, zijn spelers aan de slag gegaan om 
jongens enthousiast te maken over RKZVC. Het resultaat is dat Michiel, Bram 
en Nick terug zijn gekomen naar RKZVC en dat Remco en Walter erbij zijn 
gekomen. En wie weet wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.  

 
• Bestuursmededelingen: 
  

1. De snertloop vindt plaats op zondag 6 januari 2013. 
 
2. De velden zijn dicht van 22 december 2012 tot 6 januari 2013. 
 
3. Het kerstzaalvoetbaltoernooi wordt gehouden op vrijdagavond 28 december 

2012. 
 
4. In november wordt de struikstrook achter het trainingsveld ingekort. Zo hopen 

wij dat spelers minder hoeven te zoeken naar ballen in de struiken.  
 
5. Zoals iedereen weet heeft op 30 juni jongstleden de wedstrijd RKZVC – FC 

Twente plaatsgevonden. Pas laat kregen wij van FC Twente te horen dat zij 
bij ons wilden spelen (de wedstrijd op het kunstgras van WKE werd door FC 
Twente afgelast). Na kort overleg en na het informeren bij amateurclubs die in 
het verleden tegen FC Twente hebben geoefend, heeft het bestuur besloten 
om deze wedstrijd te organiseren. Met een enthousiaste commissie en vele 
vrijwilligers is dat gelukt.  
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Het gevolg was een prachtige dag met een 1-14 uitslag, waarbij FC Twente 
een compliment gaf aan RKZVC voor het feit dat RKZVC bleef voetballen en 
zich niet ingroef. Op basis van de informatie van FC Twente was de wedstrijd 
zo georganiseerd dat wij 3.000 tot 4.000 mensen konden handelen. Minder 
dan 3.000 toeschouwers kwam volgens FC Twente nooit voor. Het break-
evenpoint lag voor ons op 1.500 toeschouwers. Helaas waren er maar ruim 
1.000 betalende bezoekers, wat een financieel gat van een kleine € 5.000,- 
tot gevolg had. Gelukkig heeft RKZVC voldoende reserves om dit verlies op 
te vangen. We hebben dit verlies ook gemeld bij FC Twente, die ons 
vervolgens heeft uitgenodigd om daar over te komen praten. Geld teruggeven 
doen zij niet, maar FC Twente is wel bereid om mee te werken aan acties 
(bijv. een sponsoravond bij FC Twente of een clinic verzorgt door spelers van 
FC Twente), zodat wij een deel van dat gat op die wijze kunnen dichten 
dichten. 
  

6. Na 20 jaar stoppen Henk & Ans met het runnen van de kantine. Het bestuur is 
bezig om opvolging hiervoor te zoeken. Er zijn 3 opties: 

a. Wederom iemand (een echtpaar) zoeken die de kantine op dezelfde 
wijze gaat runnen als Henk & Ans dat doen. 

b. De kantine gaan runnen met vrijwilligers. 
c. Een Beheerder op de kantine zetten, die gaat werken met een pool 

van vaste, vrijwillige medewerkers. 
Het bestuur zet de komende tijd de verschillende opties op een rij.  
 

• Pauze 

                                                                                           
• Bestuursverkiezing 

  
Aftredend en herkiesbaar zijn Huub Wopereis en René Doppen. Aangezien er vanuit de 
vergadering geen tegenkandidaten zijn, worden Huub en René voor een nieuwe 
periode van 3 jaar herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar is Wilco Wopereis. Wilco 
heeft maar liefst 15 jaar de positie van Wedstrijdsecretaris bekleed, dit altijd tot volle 
tevredenheid van iedereen. De Voorzitter bedankt Wilco voor zijn inzet en de prettige 
samenwerking al die jaren. De functie van Wedstrijdsecretaris wordt ingenomen door 
Richard Hendriksen. De Voorzitter wenst Richard succes toe met deze nieuwe 
uitdaging.  
 

• Rondvraag 

 
Tonnie Krabbenborg vindt de geluidsinstallatie diep droevig. Is het mogelijk om 
samen met het Wessels Tournament een goede geluidsinstallatie aan te 
schaffen? 
Johnny geeft aan dat het bestuur ook geconstateerd heeft dat de geluidsinstallatie niet 
te best is. We zijn inmiddels al bezig om dit probleem op te lossen.  
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Guus Hulshof vraagt of de statuten van RKZVC wellicht een keer opgewaardeerd 
moeten worden? 
Johnny legt uit dat de statuten op 11 september 1985 zijn herzien. Ze zijn nog actueel 
en wij vinden het jammer om nu geld aan een notaris uit te geven, terwijl dat niet echt 
noodzakelijk is.  
 
Raymond Spexgoor vraagt of er een verwarmingselement in het ballenhok kan 
komen zodat de ballen in de winter niet zo hard zijn? 
Laurens legt uit dat er een radiator in het ballenhok zit. Daarbij, als het buiten stevig 
vriest, zijn de warme ballen buiten zo weer koud en hard. Laurens vermoedt dat er te 
veel plastic in deze ballen zit en dat ze daardoor te hard worden als het kouder wordt. 
Ons beleid is er op gericht dat alle elftallen met goede ballen moeten kunnen trainen. 
We gaan dus kijken naar de kwaliteit van de trainingsballen van de lagere elftallen.  
 
Stefan Beerten vraagt hoe het gaat met het trainen van de lagere elftallen op het 
hoofdveld in de winter? 
Laurens legt uit dat de lagere elftallen deze maand op het hoofdveld mogen trainen en 
dat we de situatie daarna opnieuw bekijken.  
 
John Krabbenborg geeft aan dat er nog 1 functie in het bestuur niet bekleed is en 
vraagt of dat zo blijft? 
Johnny bevestigt de constatering van John; de functie voor de VTZ lagere elftallen is 
nog steeds niet bekleed. Wij willen deze positie graag invullen, maar kunnen nog steeds 
niemand vinden.   
 
Ans te Molder vraagt wat de regels zijn m.b.t. het aanzetten van de televisie in de 
kantine?  
Johnny geeft aan dat de televisie (eredivisie live) onder de thuiswedstrijden van het 1e 
elftal niet aan mag. Voor de rest bepalen Henk & Ans, als beheerders van de kantine, 
wanneer de televisie wel / niet aangaat.  
 
Na de rondvraag worden 5 jubilarissen gehuldigd. Wilfried Waalderbos (40 jaar lid), 
Henri Klein Holkenborg (40 jaar lid), Johnny Cuppers (40 jaar lid), Luc Spekschoor (25 
jaar lid). Ook hebben we het heugelijk feit dat Bennie Storkhorst maar liefst 50 jaar lid is 
van de vereniging. Hij krijgt een rondvlucht van De Voorzitter aangeboden in een 
vliegtuigje, waarbij zij de velden van RKZVC vanuit de lucht gaan bekijken. De overige 
jubilarissen krijgen, naast enkele lovende woorden van de voorzitter en een 
welgemeend applaus, een mooie parker pen met inscriptie.  
 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering. 
  
Datum: 
 

Voorzitter :       Secretaris :   


