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CONCEPT VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
1. Datum:     16 september 2013 

2. Aanwezig:    43 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 Laurens 
Knippenborg, Peter van Ooyek, Stefan Beerten, Ruud Kempers, Erik Klein 
Goldewijk en een fors aantal spelers van het 1e en 2e elftal i.v.m. zaalvoetbal.   

 
• Er wordt een minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden van Marcel Terhaerdt 

op 2 oktober 2012.  
 

• 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. Er worden nog enkele actiepunten vanuit de 
notulen van 2012 benoemd die zijn gerealiseerd. Waaronder: het bekendheid 
geven aan het zoeken van vrijwilligers via de website, het aanstellen van Carina 
Hulshof als kantinebeheerder en het vervullen van de functie van TC lagere 
elftallen in het bestuur door Eugène Hoenderboom.  

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

toelichting. Er zijn geen vragen over de financiële cijfers.  
  
• 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 correct en uiterst accuraat voor 
elkaar. Ze hadden geen op- of aanmerkingen. De Voorzitter bedankt Dick 
Schieven voor de 2 jaar die hij in de kascommissie heeft gezeten. De nieuwe 
kascommissie bestaat volgend seizoen uit Stefan Beerten en Jelle Krabbenborg.  

 
•  Jeugdzaken 

 
Manfred Harbers benoemt de belangrijkste zaken m.b.t. de jeugd van het 
afgelopen jaar en voor het komende seizoen: 

o De B jeugd ging als pilot een samenwerking aan met KSH 
o De C jeugd heeft inmiddels ook presentatiepakken, waardoor de gehele 

jeugd van RKZVC nu voorzien is 
o Op 15 oktober 2012 werd er wederom een scheidsrechtercursus 

georganiseerd voor de C spelers, met als resultaat 15 geslaagde cursisten 
o Er werd in de wintermaanden een fietsverlichting actie opgezet om de 

veiligheid van onze jeugdleden te vergroten. Deze succesvolle actie, in 
samenwerking met de plaatselijke politie, zal dit seizoen een vervolg 
krijgen 
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o Doordat er geen voltallige B jeugd van RKZVC was, werd de flessenactie 
ondersteund door spelers uit de C1. De opbrengst was € 1070,- 

o De E1 heeft deelgenomen aan een internationaal toernooi in Nordenham 
(Duitsland). Financieel is dit mogelijk gemaakt door geld te genereren uit 
eigen opgezette acties in overleg met het jeugdbestuur 

o Onder het motto “Scoren doen we samen”, is de prijs voor topscorer van 
het jaar komen te vervallen. Het team van het jaar is in het  leven 
geroepen. De E2 is uitgeroepen tot team van het jaar 2012-2013 

o Er waren ook kampioenen, te weten de D3 als najaarskampioen en de F1, 
D2 en C2 als voorjaarkampioenen 

o Veroni Gebbink is gestopt na 1 seizoen als wedstrijdsecretaris voor de 
ABCD. Deze functie is op dit moment nog vacant 
 

Voor dit seizoen kunnen wij de volgende punten melden: 
o Ons meiden D team heeft inmiddels de eerste trainingen met veel 

enthousiasme afgewerkt. Doelstelling is dat zij na de winterstop in een 
competitie kunnen starten en dat dit het begin is van een langdurig 
bestaan van meidenvoetbal binnen onze vereniging 

o De C jeugd zal het poulen voor de thuiswedstrijden van de het 1e elftal op 
toerbeurt voor hun rekening nemen. Zoals bekend komen de opbrengsten 
ten goede komen aan jeugdactiviteiten 

o Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om ook dit jaar een 
scheidsrechtercursus voor de C te organiseren. Hiervoor komen 18 
spelers in aanmerking  

o Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de C en de B te laten 
deelnemen aan een internationaal toernooi 

o Deze winter zal er binnen de jeugd gekozen worden voor een winterstop 
van 3 weken aaneengesloten (met uitzondering van het Norbert Kuiper 
Toernooi). Nadere informatie zal aan betreffende trainers en leiders 
worden verstrekt. Het winterprogramma zal hierdoor ook anders van opzet 
zijn 

 
• VTZ 

 
René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer: 
 
Seizoen 2012-2013: 

o Het was een mooi, maar ook wat vreemd seizoen. Mede door een slechte 
periode van Witkampers, werd het kampioenschap in 4C door ons 1e elftal 
behaald 

o Het 2e wist zich te settelen in de subtop van de 1e klasse, waarbij ook nog 
eens verjonging is doorgevoerd. Een prima prestatie 

o Het 3e werd kampioen en is gepromoveerd naar de 3e klasse. Een 
prachtige prestatie  

o Alle lagere teams eindigden in subtop 
o Bij de jeugd waren een aantal kampioenschappen: C2-D2-D3-F1  
o Ook waren er prima prestaties van de A1-D1-E1 
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Seizoen 2013-2014: 

o We werken met nieuwe trainers voor zowel de 1e als 2e selectie 
o De doelstellingen voor de selecties zijn besproken 
o Er is een nieuwe structuur VTZ, met een kernteam, een team 

coördinatoren en een denktank. Tot op heden functioneert dat prima op 
deze wijze. Alle organen van de VTZ hebben periodieke besprekingen 

o Er is een nieuw technisch beleidsplan 2013 – 2018. Daarin staan onder 
andere: doelstellingen, selectiebeleid, functieprofielen, aanpak en visie 
trainingen en toekomstvisie. Het technisch beleidsplan is te verkrijgen bij 
het bestuur en zal op de site gepubliceerd worden   

 
• Bestuursmededelingen: 
  

1. De snertloop vindt plaats op zondag 12 januari 2014. Dat is een weekend 
later dan normaal. Omdat het 1e elftal het eerste weekend van januari op 
trainingskamp is, heeft het bestuur besloten de snertloop een weekend later 
te plannen omdat zij vindt dat de 1e selectie daarbij aanwezig moet zijn.  

 
2. De velden zijn dicht van 23 december 2013 tot en met 5 januari 2014. 
 
3. Het kerstzaalvoetbaltoernooi wordt gehouden op vrijdagavond 27 december 

2013. 
 
4. De Voorzitter geeft een toelichting op de visie van RKZVC. Het bestuur van 

RKZVC heeft een 5-tal kernwaarden benoemd (staan ook in De Voorzet), die 
leidend zijn voor RKZVC. Deze kernwaarden zijn: 

Plezier    
Op en prettige wijze de hobby voetballen uitvoeren met plezier als basis. 
Voor iedereen die betrokken is bij de club.  
Leren 
(Jeugd)leden beter leren voetballen door een zo goed mogelijk kader. 
Leren en ontwikkelen leiden tot prestaties.  
Resultaat 
Zonder resultaat vaak weinig plezier. We streven (bij de senioren) naar 
een reëel, maar zo hoog mogelijk niveau. Met goede trainers en 
begeleiders.  
Continuïteit 
(Financiële) continuïteit is van groot belang voor RKZVC. Lange termijn 
oplossingen gaan boven korte termijn resultaat.  
Professioneel 
We doen iets goed en verantwoord of we doen het niet. We nemen geen 
genoegen met middelmaat. 

 
Tevens toont de Voorzitter de structuur (organogram) van RKZVC. Daarin 
is het bestuur weergegeven met daaronder diverse commissies (zoals: 
sponsorcommissie, activiteitencommissie, VTZ, schoonmaakploeg,   
jeugdafdeling, etc.). De Voorzitter legt uit dat we op alle terreinen kort één 
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en ander op papier gaan zetten, zodat we de zaken binnen RKZVC 
beschreven hebben. Enerzijds creëren we meer structuur hiermee, 
anderzijds is het o.a. voor nieuwe bestuursleden makkelijker om zo een 
nieuwe bestuursfunctie, met de daarbij behorende taken, op te pakken.   
 

5. Het bestuur denkt na over het verfraaien van de entree van RKZVC. Deze is 
ons inziens niet meer van deze tijd. Ideeën van een ieder hieromtrent zijn 
van harte welkom. 
  

6. In oktober / november zal er weer een AED cursus gegeven worden. Dit voor 
zowel leden die nog nooit de cursus gedaan hebben, als wel voor herhaling. 
Op korte termijn volgen de exacte data. 

 
7. De ballenvanger van het trainingsveld (kantinezijde) wordt verbreed, zodat 

ballen bij het warmlopen / trainen niet meer zo snel op het hoofdveld zullen 
komen. De ballenvanger van het trainingsveld (zijde De Schoppenweg) wordt 
naar achteren verplaatst. 

 
8. Wederom doet het bestuur een oproep aan leden die interesse hebben in het 

volgen van een scheidsrechtercursus. Voor de toekomst zullen we continu 
nieuwe scheidsrechters nodig hebben. Dit mede gezien het feit dat een 
aantal van de huidige scheidsrechters een leeftijd bereiken waarop zij niet al 
te lang meer zullen blijven fluiten.   
 

9. Het standenbord voor de elftallen 2e, 3e, A, B, C en D is weer helemaal klaar 
om te gebruiken, Op het 2e en 3e na heeft nog geen team dit ingevuld. De 
Voorzitter benadrukt dat de elftallen zelf verantwoordelijk zijn om dit bij te 
houden.   
 

• 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 allen succes toe met deze nieuwe benoeming.  
 

• Rondvraag 

 
Gerrie Beerten vraagt of de poortjes aan De Schoppe nweg vanaf de aanvang van 
het nieuwe seizoen geopend kunnen worden? 
Laurens geeft aan dat het nu wat later was, omdat het 1e elftal al vroeg is begonnen 
met trainen. De poortjes zijn toen nog even dicht gebleven om “ongewenst bezoek” te 
weren. Het komend seizoen gaat hij er rekening mee houden.  
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Sander Eekelder vraagt of het toeval is dat alle 4 leden van het kernteam-VTZ 
betrokken zijn bij het 1 e elftal? 
René geeft aan dat zij nu nog steeds 2 tot 3 mensen kunnen gebruiken voor het 
Kernteam-VTZ. Dat moeten wel mensen zijn die een actieve bijdrage leveren. De 
huidige leden zijn fanatiek en gedreven. Overigens is het Kernteam-VTZ niet alleen 
voor de elftallen 1,2 en 3, maar voor de gehele vereniging actief. Ook voor de jeugd. 
 
Barry Wolterink vraagt of het nodig is om bij de je ugd een speler van het jaar te 
kiezen? 
Manfred geeft aan dat voor zo’n prijs altijd voorstanders en tegenstanders zijn. De jeugd 
is al gestopt met de topscorer van het jaar en heeft daarvoor het team van het jaar in 
plaats. Manfred benadrukt dat de speler van het jaar niet altijd de beste speler hoeft te 
zijn. Het kan ook een speler zijn die altijd komt trainen, het goede voorbeeld geeft of 
zich goed heeft ontwikkeld. Voor het bepalen van de speler van het jaar hebben de 
leiders de beschikking over een puntensysteem dat ze kunnen toepassen.  
 
Joost Rouwhorst vraag wie het scorebord van 3C bijh oudt? 
De Voorzitter geeft aan dat het 1e elftal daar zelf verantwoordelijk voor is. Ze mogen 
ook iemand zoeken die dat wil doen. Voorheen heeft Wilco Wopereis dat veelal gedaan. 
Wilco meldt in de vergadering dat hij dit wel weer wil doen.  
 
Dennis Krabbenborg vraagt hoe het zit met het voetb allen op het hoofdveld? 
Laurens beantwoordt deze vraag door te zeggen dat dit altijd in overleg gaat met de 
consul van RKZVC. Die bepaalt of en waar er gevoetbald wordt. Afgelopen zondag 
waren er 2 thuiswedstrijden, het 1e en het 3e. Doordat het weer slecht was, is besloten 
om 1 wedstrijd (het 3e) op het 2e veld  te laten spelen en 1 wedstrijd (het 1e) op het 
hoofdveld te laten spelen. Dit soort zaken wordt telkens per week bekeken.   
 
Judith Doppen geeft aan dat de trap naar het jeugdh onk soms spiegelglad is en 
vraagt of er iets aan gedaan kan worden?  
Johnny geeft aan dat we er naar gaan kijken en er wat aan zullen gaan doen.  
 
John Krabbenborg vraagt hoe het staat met het schil derwerk van de wanden van 
de kleedkamers?  
Laurens geeft aan dat hier in het bestuur al over is gesproken en dat hier de komende 
maanden aan gewerkt gaat worden. 
 
Cas Maarse vraagt of de A-jeugd nieuwe ballen kan krijgen?  
Laurens geeft aan dat dit via de trainer moet lopen. Dus als hij vindt dat de ballen slecht 
zijn, dan dit graag melden aan de trainer zodat de trainer dit met Laurens kan opnemen.  
 
Na de rondvraag worden 4 jubilarissen gehuldigd. Rene Klein Holkenborg  (40 jaar lid), 
Edwin Waalders (40 jaar lid), Eugène Hoenderboom (40 jaar lid) en Huub Wopereis (40 
jaar lid). Naast enkele lovende woorden van de Voorzitter en een welgemeend applaus, 
krijgen de jubilarissen een mooie parker pen met inscriptie.  
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De voorzitter sluit om 22.13 uur de vergadering. 
  
Datum: 
 

Voorzitter :       Secretaris :   


