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CONCEPT VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
1. Datum:     22 september 2014 

2. Aanwezig:    52 leden (en 8 bestuursleden) 
3. Afwezig van het bestuur: Manfred Harbers (mk) 
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, 
Lars Krabbenborg en Stefan Beerten. 

 
• Er wordt een minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden van Hemmie Penterman 

en Harry Krabbenborg.   
 

• 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 2013 benoemd die zijn gerealiseerd.  

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

toelichting. John Krabbenborg vraagt of het onderhoud van de velden onder de 
SAR valt. De penningmeester geen aan dat dit zo is. Henk te Molder merkt op 
dat aan de lasten kant staat: “Wedstrijdballen (gesponsord)”. Dat staat wat 
vreemd zo, volgens hem. Er zijn verder geen vragen over de financiële cijfers.  

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

De Penningmeester heeft tijdens de controle van de kascommissie een duidelijke 
uitleg gegeven. Jelle Krabbenborg van de kascommissie merkt op dat de 
penningmeester het niet goed, maar perfect voor elkaar heeft. De Voorzitter 
bedankt Stefan Beerten voor de 2 jaar die hij in de kascommissie heeft gezeten. 
De nieuwe kascommissie bestaat volgend seizoen uit Jelle Krabbenborg en 
Michiel Krabbenborg.  

 
•  Jeugdzaken 

 
Bij afwezigheid van Manfred Harbers, benoemt Judith Doppen de belangrijkste 
zaken m.b.t. de jeugd van het afgelopen jaar: 
o Tijdens de herfstvakantie 2013 is er wederom een succesvolle voetbal 

tweedaagse georganiseerd met bijna 90 kinderen die deelnamen. 
o Er was weer grote belangstelling voor het Norbert Kuiper Toernooi in de 

kerstvakantie. Opvallend was de prestatie van het meiden team, dat zonder 
ook maar 1 competitiewedstrijd te hebben gespeeld, met de 2e prijs naar huis 
ging. 

o Vorig jaar is er voor het eerst gestart met een meiden team. In februari van dit 
jaar zijn ze gestart met competitie spelen.  
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o Er is deelgenomen aan diverse toernooien, waarbij de E1 en de C1 een 
internationaal toernooi hebben afgewerkt in Duitsland en België. Ludieke 
acties om e.e.a. zelf te bekostigen waren voetbalschoenen poetsen en auto’s 
wassen. Dit met groot succes! 

o In de laatste week van de zomervakantie is er een voetbaltweedaagse 
geweest voor de jeugd tot en met 14 jaar in samenwerking met de Martijn 
Meerdink Voetbalschool. Dit alles is prima verlopen. 

o In samenwerking met de gemeente Oost Gelre en de Politie Noord Oost 
Gelderland is er een vervolg gegeven aan de verlichtingscontrole. In 
september 2013 zijn er door de gemeente veiligheidshesjes voor de E en F 
jeugd uitgereikt aan verschillende verenigingen, waarbij “De Greune Weide” 
in Zieuwent als decor werd gebruikt. 

o De flessenactie heeft € 1.063,- opgeleverd.  
o In april is er een dartavond georganiseerd voor de C en B jeugd. Theo 

Hulshof gaf een grandioze uitleg over het belang om bij een club te horen. 
Insteek was het inventariseren wat deze jeugd beweegt om wel of niet door te 
gaan met voetballen. Bern Hummelink heeft hiervoor een enquête opgesteld 
en nadien geanalyseerd. Met deze resultaten kunnen wij verder om ook de 
krimp in deze leeftijdscategorie zo veel mogelijk te bestrijden. 

o Niet betaalde jeugdtrainers hebben afgelopen seizoen een kleine 
onkostenvergoeding ontvangen. 

o Mede door de transfervergoeding van Joey Belterman is een uniek dubbel 
scorebord gerealiseerd op het 2e veld. Tijdens de verenigingsdag is dit bord 
feestelijk door Joey zelf onthuld. 

o Aan het eind van het seizoen is er een kijkavond georganiseerd voor de 
ouders van de jeugdleden, waarbij overgebleven spullen uit de gevonden 
voorwerpen mand aangeboden werden voor de verkoop. De opbrengst was 
ten gunste van de jeugdkas. 

 
Voor dit seizoen meldt Judith de volgende punten: 
o Het nieuwe seizoen 2014 - 2015 is gestart met: 2 B-jeugd, 4 C-jeugd, 

waaronder het meisjes C-team, 2 D-jeugd, 4 E-jeugd, 3 F-jeugd en 1 Mini F. 
o Henri Berendsen uit Mariënvelde is met ingang van dit seizoen toegetreden 

tot het Jeugdbestuur als Coördinator D/C/B. 
o Geprobeerd wordt om in oktober wederom een scheidsrechtercursus voor 

onze C jeugd te organiseren.  
o In de herfstvakantie zal er ook dit jaar een voetbal tweedaagse georganiseerd 

worden onder leiding van Niels Berentsen (Trainer van onze C1).  
o We zijn nog hard op zoek naar een Trainer voor de D2 en E3 en een Leider 

voor de B2.  
 

• VTZ 
 

René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer. 
 
Seizoen 2013-2014: 
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o De structuur van de VTZ is afgelopen jaar geactualiseerd. De huidige manier 
van werken bevalt erg goed, waarbij de kern VTZ eens in de 3 weken 
vergadert.   

o Afgelopen seizoen was een wisselend seizoen, waarbij het 1e elftal 
uiteindelijk toch een goed eindgevoel heeft overgehouden aan het seizoen.  

o Het 2e elftal wist zich prima te handhaven in de subtop van de 1e klasse. 
o Ook het 3e elftal heeft een prima seizoen gehad in de 3e klasse. 
o De lagere teams waren in de eindstand allen in middenmoot / subtop terug te 

vinden.  
o Al met al geen kampioenschappen, toch enkele prima prestaties. 

 
Seizoen 2014-2015: 
o Bij het 1e elftal is Laurens Knippenborg gebleven als trainer. Er zijn aan het 

eind van het seizoen veel mutaties geweest en een aantal spelers van vorig 
seizoen maken nu geen onderdeel meer uit van de 1e selectie. 

o Bij het 2e elftal is een nieuwe trainer, Jorrit Bomers. Ook bij dit elftal zijn er 
een aantal mutaties geweest. 

o Afgelopen seizoen zijn we met 1 team gestart aan de 45+ competitie. Dit 
seizoen doen we met 2 teams mee. 

o Ook hebben we een extra senioren-team (het 7e).  
o We zitten krap in de spelers bij de senioren, dus dat wordt passen en meten 

om het iedere week weer rond te krijgen, waarbij wij elkaar moeten helpen en 
ondersteunen. 

o Bij de jeugdteams hebben we nog een aantal problemen om het kader 
ingevuld te krijgen. Veel senioren leden (80 van de 105) doen niets voor de 
jeugd. Met klem wordt aan deze groep gevraagd om nog eens goed na te 
denken of zij niet iets voor de jeugd willen doen. Het is hard nodig.  

 
Beleidsplan 2014 – 2018: 
o In het beleidsplan 2014 – 2018 zijn de doelstellingen, het selectiebeleid en de 

functieprofielen van de diverse kaderfuncties helder weergegeven. 
o Er wordt gewerkt met periodiseringsmodellen bij de A t/m D.  
o Er zijn trainingsmodellen voor de E en F. 

 
Toekomstvisie: 
o Vanaf 2010 is er een duidelijke toekomstvisie voor het 1e elftal neergelegd: 

niet betalen, maar wel goede randvoorwaarden creëren: zoals een 
uitgebreide trainersstaf, volledig trainingsveld, 2 setjes trainingskleding, 
perfecte ballen, etc. 

o Onderdeel van het beleidsplan is het worden van een stabiele 3e klasser, 
waarbij veel aandacht is voor de continuering van het jeugdbeleid, waarbij de 
jeugd zo hoog mogelijk speelt. 

 
• Vaststellen beleidsplan 
 

RKZVC heeft een nieuw beleidsplan. Deze bestrijkt een periode van 2014 tot en 
met 2018. Doel van het plan is richting geven aan de club. Tevens is het handig 
voor nieuwe leden, die welke rol dan ook gaan vervullen binnen de club. Ze 
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kunnen snel inzicht krijgen in het beleid, wat iedere commissie doet en welke 
doelstellingen er zijn.  
 
Bij dit onderwerp ontstaat een stevige discussie. Aanleiding is dat het 3e het 
afgelopen weekend erg krap in de spelers zat en geen spelers van het 4e heeft 
gekregen, wat conform het beleidsplan eigenlijk wel zou hebben moeten 
gebeuren. Het 4e geeft in de discussie aan dat het zelf krap zat en dat zij laat te 
horen hadden gekregen dat het 3e te weinig spelers had. Kern van de discussie 
is dat we voor ieder senioren elftal 15 spelers hebben en dat dit erg krap is om 
een seizoen mee door te komen. Het is dan ook van het grootste belang dat 
teams elkaar helpen en tijdig in beeld is welk elftal hoeveel spelers heeft. 
Afgesproken wordt dat op de dinsdagavonden de VTZ met het 2e en 3e afstemt 
hoeveel spelers zij hebben voor het komende weekend en dat er tijdig actie 
genomen kan worden. Er is een schaduwlijst met spelers waaruit geput kan 
worden. Met enige scepsis wordt het onderwerp afgesloten.        
 

• Kunstgras + contributieverhoging 
 
RKZVC is al vele jaren met de gemeente bezig om kunstgras te krijgen. 
Inmiddels loopt een formele aanvraag bij de gemeente voor het aanleggen van 
een kunstgrasveld. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de gemeente. 
Inmiddels is de verwachting (en hoop) dat het College van B&W een bedrag van 
€ 273.000,- opneemt in de begroting 2015 voor aanleg van kunstgras bij RKZVC. 
Als dit op de begroting komt te staan, dan zal de gemeenteraad in november 
2014 een besluit hierover nemen.  
 
De Voorzitter legt in een aantal sheets uit wat aanleg van kunstgras betekent 
voor RKZVC qua kosten. Tevens geeft hij aan wat al dan niet privatiseren gaat 
betekenen. 
 
In het aanleggen van een kunstgrasveld zit zo’n 1.000 uren vrijwilligerswerk, dus 
we zullen een beroep gaan doen op de leden om te helpen bij de aanleg van het 
kunstgrasveld. Het bestuur heeft de voorkeur voor de optie “niet privatiseren”, 
omdat we dan na 15 jaar een financiële buffer hebben voor de aanschaf van een 
nieuwe toplaag. Daarbij verwacht het bestuur niet dat de gemeente nu een 
bedrag van € 200.000,- toe gaat zeggen voor een nieuwe toplaag over 15 jaar. 
Daarbij wil het huidige bestuur een volgend bestuur uiteraard niet met een 
onmogelijke erfenis opzadelen door niet tijdig en voldoende te reserveren voor 
een nieuwe toplaag. De verwachting is dat kunstgras niet goedkoper gaat 
worden.    

 
Als we kunstgras aanleggen, willen we dat op het hoofdveld doen om redenen: 
• Oudere spelers spelen veelal nog graag op gewoon gras, dus dat kan dan 

op veld 2. 
• We hebben op het hoofdveld al nieuwe verlichting geplaats enkele jaren 

geleden. Destijds is al rekening met eventueel kunstgras gehouden op 
veld 1. 
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• Als er bij slecht weer op kunstgras gespeeld kan (of moet) worden, kan het 
publiek op de tribune plaatsnemen (dat kan bij veld 2 niet). 

• Wij vinden dat het beste speelveld, kunstgras moet zijn. Dat is het 
hoofdveld. 

 
Als RKZVC kunstgras wil hebben, dan zal de contributie om hoog moeten. We 
gaan dan op het niveau van Longa’30 en SV Grol zitten. Leden krijgen door de 
aanleg van kunstgras de beschikking over een betere accommodatie. Ook zullen 
er nog wel andere acties georganiseerd moeten worden om geld binnen te halen. 
De Voorzitter laat middels een sheet zien wat de nieuwe contributiebedragen 
worden als kunstgras wordt aangelegd.   
 

Contributie RKZVC 

 

Pupillen 5 t/m 11 jaar:   € 27,50/kwartaal   (nu € 18,75/kw) 

Junioren 12 t/m 17 jaar:   € 32,50/kwartaal   (nu € 21,25/kw) 

Senioren vanaf 18 jaar:   € 45,00/kwartaal   (nu € 36,25/kw) 

45+ competitie:    € 18,75/kwartaal   (nu € 13,00/kw) 

 
 
De vergadering stemt over het wel of niet aanleggen van kunstgras. Van de 
aanwezigen zijn slecht 4 leden die tegen de aanleg van kunstgras stemmen. De 
rest is voor aanleg van kunstgras. Dit houdt in dat de vergadering voor aanleg 
van kunstgras stemt. Het bestuur gaat dan ook verder met het project “aanleg 
kunstgras”. Ook stemt de vergadering in met het feit dat als er kunstgras 
aangelegd gaat worden, de contributie verhoogd gaat worden conform de sheet 
die de Voorzitter heeft laten zien aan de vergadering.  

 
• Pauze 
 
• Nieuwe website RKZVC 

 
Op 23 september gaat de nieuwe website van RKZVC de lucht in. De afgelopen 
maanden is hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Tevens hebben een zestal 
leden een training gevolgd zodat zij kunnen werken aan de website. Bennie 
Storkhorst laat de vergadering middels een korte demonstratie de nieuwe site 
zien. De reacties uit de zaal zijn positief.    

 
• Bestuursmededelingen: 

  
1. De snertloop vindt plaats op zondag 4 januari 2015.  

 
2. De velden zijn dicht van 22 december 2014 tot 4 januari 2015. 

 
3. Het kerstzaalvoetbaltoernooi wordt gehouden op zondag 28 december 2014 

van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
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4. In de hal van de kantine staan vaak veel voetbaltassen welke de ingang 
blokkeren. Verzoek is om de tassen zo weg te zetten, dat deze zo weinig 
mogelijk hinder veroorzaken. Het bestuur denkt nog na over een structurele 
oplossing in de vorm van een tassenrek.  

 
5. Er is drainage aangelegd naast de kantine omdat er nog steeds water in de 

kelder van de kantine liep. We hopen dit probleem zo te hebben opgelost.  
 
6. Met de komst van het 7e elftal moeten wij in principe een 3e scheidsrechter 

leveren aan de KSUL. Dat is erg lastig om deze te vinden, dus we zien graag 
leden die willen gaan fluiten. Als vereniging maken wij C-jeugdspelers 
enthousiast voor het vak van scheidsrechter middels een cursus. We gaan 
ook de B-A jeugd stimuleren voor een vervolgcursus. We hopen te 
voorkomen dat teams straks zelf scheidsrechters moeten regelen voor hun 
wedstrijden.  

                                                                                           
• Bestuursverkiezing 

  
Aftredend en herkiesbaar zijn Johnny Cuppers, Eugene Hoenderboom en Bennie 
Storkhorst. Aangezien er vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, 
worden Johnny, Eugene en Bennie voor een nieuwe periode van 3 jaar 
herkozen. De Voorzitter wenst allen succes toe met deze nieuwe benoeming.  

 

• Rondvraag 

 
Wout Toebes vraagt wat er gaat gebeuren met de lege  plek op het 
scorebord in de kantine? 
De Voorzitter geeft aan dat deze leeg blijft. We hebben dit jaar geen A, maar 
volgend jaar wellicht wel weer en die komen dan weer op het scorebord te staan.  
 
Henk te Molder vraagt waarom de fietsen vaak niet i n het fietsenrek gestald 
zijn?  
De Voorzitter geeft aan dat dit ook een doorn in het oog voor het bestuur is. De 
rekken zijn niet meer te gebruiken omdat de fietsen van tegenwoordig er niet 
meer inpassen. We gaan kijken naar een oplossing.  
 
Tonnie Hulshof vraagt of de sponsorborden langs het  houtwal weg 
moeten?  
De Voorzitter geeft aan dat deze kunnen blijven hangen.  
 
Willy Holkenborg vraag of de naam “Supportersclub” op de nieuwe site 
aangepast kan worden? 
Joris geeft aan dat dit kan. Het zal aangepast worden in “Club van 100”.  
 
Erik Klein Goldewijk vraagt of er frictie is tussen  RKZVC en KSH, omdat 
KSH nu samenwerkt met Westendorp?  
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Nee, dat is zeker niet het geval geeft de Voorzitter aan. De Voorzitter weet dat 
Westendorp KSH heeft benaderd en dat het KSH goed uitkwam, vandaar de 
samenwerking. Er zijn contacten en er is een gesprek geweest tussen de 
Voorzitters van KSH, Mariënveld en RKZVC. Binnenkort is er een avond gepland 
met de besturen van deze verenigingen om nader kennis te maken en ervaringen 
te delen. De avond wordt door de KNVB geleid. In dit kader beantwoordt de 
Voorzitter direct de vraag van Jelle Krabbenborg die wil weten hoe het nu zit 
tussen de jeugd van RKZVC en Mariënveld. De Voorzitter geeft aan dat enkele 
jaren geleden de jeugdleden van Mariënveld lid geworden zijn van RKZVC. Op 
dit moment is er geen samenwerking m.b.t. de jeugd tussen beide clubs. 
Mariënveld heeft zelf weer een F-jeugd en een aantal mini F´s.   
 
Marco Waalderbos vraagt of er voor de jeugdteams ee n wedstrijdbal 
beschikbaar is?  
Jeugdteams dienen een wedstrijdbal uit hun eigen ballenkast te halen, antwoordt 
Laurens. 
 
Cas Maarse vraagt of het een idee is om jeugd te be naderen en ze 
enthousiast te maken voor het trainersvak?  
René geeft aan dat dit een goed idee is. Er worden nu ook al wel jeugdspelers 
benaderd voor het trainersvak, maar er zal een officiëler tintje aan gegeven 
worden.  
 
Jelle Krabbenborg vraagt of het geld dat nu niet aan een Trainer van de A 
wordt uitgegeven aan een Leider voor het 3e besteedt kan worden? 
De Voorzitter geeft aan dat dit niet gaat gebeuren omdat RKZVC geen leiders 
betaalt.  
 
Jelle Krabbenborg vraagt of er scheidsrechterregels zijn voor 
scheidsrechters bij de F/E. Later vraagt John Eekelder of een trainer op de 
middenlijn mag coachen bij F/E jeugd wedstrijden? 
Rene geeft aan dat we het antwoord schuldig moeten blijven en dat we dit graag 
doorspelen naar de scheidsrechterscommissie om dit uit te zoeken.  
 
Jelle Krabbenborg vraagt of er voor de grensrechter van het 3e een 
grensrechterpak beschikbaar is? 
Nee, het bestuur stelt hiervoor geen kleding beschikbaar. Eventueel kunnen de 
scheidsrechterpakken van de jeugd gebruikt worden, als deze nadien gewassen 
terug worden gelegd.  
 
Na de rondvraag worden 5 jubilarissen gehuldigd. Guus Hulshof (40 jaar lid), 
Marco Waalderbos (40 jaar lid), Tonny Krabbenborg (50 jaar lid), Henri 
Hummelink (50 jaar lid) en Fons Stortelder (50 jaar lid). Naast enkele lovende 
woorden van de Voorzitter en een welgemeend applaus, krijgen de 40-jarige 
jubilarissen een mooie parkerpen met inscriptie en de 50-jarige jubilarissen een 
rondvlucht aangeboden met de Voorzitter als piloot.   
 
De Voorzitter sluit om 23.07 uur de vergadering. 
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Datum: 
 

Voorzitter :       Secretaris :   


