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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  
1. Datum:     21 september 2015 
2. Aanwezig:    43 leden (en 9 bestuursleden) 
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 Han Rouwhorst, 
Erik klein Goldewijk, John Eekelder en Dorus Klein Holkenborg. 

 

 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 2014 benoemd die al dan niet zijn gerealiseerd.  

 

 De Penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft hierop een 
toelichting. Henk te Molder vindt het knap dat de Penningmeester het gedeelte 
van de SAR op de cent nauwkeurig heeft begroot. Het begrote bedrag wordt 
vooraf exact vastgesteld, is de verklaring van de Penningmeester. 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. Michiel Krabbenborg van de kascommissie merkt op dat het werk 
van de penningmeester er zeer goed uitziet. De kascommissie heeft 
steekproeven genomen en alles ziet er netjes en verzorgd uit. De Voorzitter 
bedankt Jelle Krabbenborg voor de 2 jaar die hij in de kascommissie heeft 
gezeten. De nieuwe kascommissie bestaat volgend seizoen uit Sander Kolkman 
en Michiel Krabbenborg.  

 

  Jeugdzaken 
 

Manfred Harbers benoemt de belangrijkste zaken m.b.t. de jeugd van het 
afgelopen jaar en markeert een aantal zaken voor komend seizoen: 
o Aan het begin van vorig seizoen is er een scheidsrechtercursus 

georganiseerd door Tonnie Krabbenborg. Zeven leden slaagden. 
o Het thema jeugdscheidsrechters is bijna in ieder vergadering van het 

jeugdbestuur besproken. Het is echt een probleem binnen onze vereniging en 
het moet voldoende aandacht houden. 

o Onze tweedejaars B junioren werden door de KNVB “voor het blok gezet” om 
een spelregelcursus te volgen. Niet geslaagd is geen voetbal, is het motto 
van de KNVB. Al deze leden hebben de cursus positief afgerond.  

o In december mochten onze jongste leden met vol enthousiasme een 
voetbalschoenentasje in ontvangst nemen van Sinterklaas. 
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o Elk jeugdteam heeft gebruikt gemaakt van de speedsoccer vrijkaart in de 
winterstop. Deze vrijkaart wordt mogelijk gemaakt door de opbrengst van de 
flessenactie (dit jaar werd € 1.111,- opgehaald. In april kwam daar nog €10,- 
bij met dank aan Dolf van ‘t Hoofd die na 4 maanden zoeken een adresje 
vond om incourante kratjes in te kunnen leveren). 

o Het jeugdhonk is na de winterstop niet meer gebruikt door de jeugd. Deze 
keuze is tot stand gekomen door het zeer geringe aantal bezoekers. 
Inmiddels is de ruimte omgetoverd tot bespreekruimte. 

o Enkele leden van het jeugdbestuur zijn naar twee bijeenkomsten geweest van 
de KNVB met het Thema “Behoud junioren”. Zeker met de komende krimp is 
het belangrijk dat wij zo veel mogelijk junioren voor de vereniging kunnen 
behouden. Een directe uitwerking is zichtbaar geworden met de komst van 
een jeugdspelersraad. Een aantal keren per jaar komen van elk team twee 
spelers bijeen om zo inzicht te krijgen van wat er speelt binnen deze 
leeftijdscategorie. Dit staat nu onder leiding van twee jeugdbestuursleden. 

o Op 30 januari zijn wij met deze junioren en hun begeleiders naar de wedstrijd 
De Graafschap – Oss geweest. Een delegatie van 124 personen waren 
getuige van een geweldige avond voetbal. 

o De jeugdafdeling heeft medewerking verleend aan de koningsspelen op 24 
april. 

o Alle teams hebben deelgenomen aan verschillende toernooien in de regio. De 
E1 en C1 zijn afgereisd naar Duitsland om daar deel te nemen aan een 
meerdaags toernooi. Met eigen opgezette acties hebben ze de kosten voor 
hun ouders zo laag mogelijk weten te houden. 

o Een aantal teams ontvingen een nieuw tenue van de bestaande sponsoren, 
ook mochten we drie nieuwe shirtsponsors begroeten, te weten; Siebert & 
Wassink Personeelsadvies, Flynth en RUMA.  

o Wat een grote wens was en helaas niet is geluk, was het opzetten van een 
tweede meidenteam. We kwamen vier meiden te kort. 

o Nieuw dit seizoen is de voetbalschool E en F. Door de komst van het 
kunstgras wordt op dinsdag om 18.00 uur onder leiding van Michiel Ballast en 
een aantal extra trainers en begeleiders een gezamenlijke training verzorgd 
voor al onze pupillen. 

o Dit jaar staat weer de voetbal tweedaagse op de planning (19 en 20 oktober) 
o We zijn bezig met het realiseren van VOG verklaringen voor onze kaderleden. 

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Middels deze verklaringen willen 
wij een signaal afgeven dat RKZVC er alles aandoet om een zo veilig 
mogelijk sportklimaat na te streven. 

o Er zal naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar wederom een scheidsrechter 
cursus plaats vinden voor de C en B jeugd. 

o De C1 zal dit jaar deelnemen aan de Achterhoek cup 
o Op dit moment zitten we nog ruim in de mini F spelers. Na de winterstop zal 

dan ook naar alle waarschijnlijk weer een F4 van start gaan. 
o Door de komst van het kunstgras zal aan het eind van deze competitie 

worden doorgetraind om de selecties voor volgend seizoen te kunnen samen 
stellen. Bij verschijning van de Voorzet zal de teamindelingen klaar zijn. 
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 VTZ 
 

René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer. 
 
Seizoen 2014-2015: 
o Het seizoen hebben we met 7 teams met totaal 105 spelers aan de competitie 

deelgenomen. Gebleken is dat dit aantal spelers te weinig is en we hebben 
dan ook problemen gehad om de bezetting elke week weer rond te krijgen. 

o Het eerste heeft een uitstekend seizoen gehad met een tweede plaats in de 
competitie en met het spelen van nacompetitie. Helaas wisten zij niet te 
promoveren naar de tweede klasse.  

o Het tweede wist zich te handhaven in de subtop van de eerste klasse  
o Het derde had een teleurstellend seizoen en was een beetje het kind van de 

rekening dit seizoen. 
o De lagere teams speelden allen in de subtop.  
o Bij jeugd waren enkele teams te hoog ingedeeld. Qua prestaties was het dan 

ook lastig, maar ze hebben toch het nodige geleerd. 
o We hebben relatief veel en goede jeugdteams t.o.v. andere clubs in de regio, 

wat een positief imago geeft. 
 
Seizoen 2015-2016: 
o We hebben dit seizoen meerdere nieuwe leden, dus wéér 7 teams. We 

verwachten dan ook geen problemen m.b.t. de spelersaantallen. Daarnaast 
hebben we twee 45+ teams. 

o Laurens Knippenborg is ook dit seizoen trainer van het eerste elftal. Er zijn 
geen spelers weggegaan, wel een aantal spelers bijgekomen. 

o In Mike Lemmers hebben we een nieuwe trainer voor het tweede selectie 
o We hebben ook dit seizoen weer een groot aantal jeugdteams, met daarbij 

enkele nieuwe trainers. 
o Het is lastig om het jeugdkader in te vullen, dus er zijn wat noodoplossingen. 

Zo hebben de voetbalschool opgericht, zodat niet alle trainers twee keer per 
week hun eigen team te hoeven trainen. 

 

 Bestuursmededelingen 
 
1. De nieuwjaarsrun vindt plaats op zondag 3 januari 2016. Vorig jaar was dit, in 

deze nieuwe opzet, een groot succes. 
  

2. De natuurgrasvelden zijn dicht van 21 december 2015 tot 3 januari 2016. 
 
3. Het kerstzaalvoetbaltoernooi wordt gehouden op zondag 27 december 2015. 

Afhankelijk van het weer wordt het of op kunstgras gespeeld, of in de zaal. 
 
4. Het verkrijgen van scheidsrechters wordt een steeds groter probleem. 

Inmiddels zijn er gesprekken met alle senioren elftallen om te verplichten dat 
spelers van de betreffende elftallen wedstrijden gaan fluiten. Er moet een 
oplossing komen, anders komt het wellicht zo ver dat we wedstrijden moeten 
afgelasten omdat er geen scheidsrechter beschikbaar is.  
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5. Om de gevolgen van de krimp in kaart te brengen en om te zien wat er tegen 

gedaan kan worden is gezamenlijk met de omliggende verenigingen KSH en 
Mariënveld een onderzoekscommissie samengesteld. Zij onderzoeken of een 
gezamenlijke jeugdafdeling wenselijk en haalbaar is. Voor RKZVC zijn Wilco 
Wopereis en Andre v.d. Wetering vertegenwoordigd. Zij zullen het bestuur 
informeren over hun bevindingen en waar nodig zullen er keuzes worden 
gemaakt. De krimp zal ook bij ons zichtbaar gaan worden. 

 
 

 Pauze 
 
                                                                                           

 Bestuursverkiezing 
  

Aftredend en herkiesbaar zijn Huub Wopereis, René Doppen en Richard 
Hendriksen. Aangezien er vanuit de vergadering geen tegenkandidaten zijn, 
worden Huub, René en Richard voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen. 
De Voorzitter wenst allen succes toe met deze nieuwe benoeming.  

 

 Rondvraag 
 

Jelle Krabbenborg vraagt of er een trap kan komen om op het dak van de 
kleedkamers te klimmen zodat ballen op het dak er afgehaald kunnen 
worden? 
Laurens geeft aan dat we dit niet doen, omdat we dan de veiligheid niet kunnen 
garanderen. Als er iemand af valt, hebben we een groot probleem. Als er een bal 
op het dak komt, dan deze laten liggen en Laurens informeren zodat hij deze eraf 
kan halen.   
 
Jelle Krabbenborg vraagt of overwogen is om de vangnetten dichter achter 
de doelen van het kunstgrasveld te plaatsen?  
De Voorzitter geeft aan dat dit inderdaad is overwogen. We hebben dit niet 
gedaan omdat toeschouwers dan van achter het vangnet een wedstrijd moeten 
bekijken. Dat vinden wij niet wenselijk.   
 
Willy Klein Holkenborg vraagt waarom het bestuur niet eerder heeft 
ingegrepen t.a.v. het scheidsrechterprobleem?  
De Voorzitter vindt dit te kort door de bocht. Het bestuur is hier al vele jaren actief 
mee bezig. Het staat al jaren op de agenda van het bestuur.     
 
Theo Bekken vraagt of er een plan is om wat aan de tribune te doen? 
Nee, dat plan is er nog niet, legt de Voorzitter uit. Maar het staat wel op ons lijstje 
voor de toekomst, evenals de verfraaiing van de entree, een oplossing voor de 
fietsen en een tassenrek.   
 
Freek Toebes vraagt of deelname voor de B en C jeugd aan de 
scheidsrechtercursus verplicht is?  
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Manfred geeft aan dat dit een morele verplichting is. Maar het écht verplichten is 
wat hem betreft ook mogelijk, als blijkt dat er anders te weinig scheidsrechters 
zijn.  
 
Freek Toebes vraagt of het zevende elftal om 12.00 uur i.p.v. 11.30 uur kan 
spelen i.v.m. de beperkte beschikbaarheid van kleedkamers?  
Richard geeft aan dat dit geregeld gaat worden.  
 
Jur Eekelder vraagt hoe er opvolging wordt gegeven aan de inventarisatie 
bij de leden over het verrichten van vrijwilligerswerk?  
De opvolging van deze actie vindt plaats onder de radar, maar gebeurt wel 
degelijk, meldt de Voorzitter. Links en rechts worden mensen benaderd en zijn er 
ook al mensen in commissies getreden. We zijn als bestuur erg blij met deze lijst.  
 
Wout Toebes vraagt of er nog een schoenborstel komt achter bij de beek?  
Laurens geeft aan dat we dit niet gaan doen omdat we bang zijn dat mensen 
daar over struikelen. Als de grasstrook naast het veld wat sterker en voller is, dan 
zal het gevolg zijn dat er minder zand onder de voetbalschoenen blijft zitten wat 
op het veld kan komen.  
 
Dennis Krabbenborg vraagt of overwogen wordt om scheidsrechters een 
kleine vergoeding te geven? 
Scheidsrechters die via de KUSL fluiten, krijgen een vergoeding. Als een kleine 
vergoeding bijdraagt aan het oplossen van het probleem, dan gaan we dit doen.   
 
Joost Rouwhorst vraagt dat als er door drukte een elftal in de kelder moet 
omkleden of het dan niet netjes is dat het RKZVC team dat doet en niet de 
tegenstander?  
De Voorzitter geeft aan dat dit inderdaad wel zo netjes en fatsoenlijk is.  
 
Rob Hulshof vraagt of de verplaatsbare doelen gemarkeerd kunnen worden 
zodat trainers / leiders weten welke doelen waar moeten staan?   
Laurens geeft aan dat we dit niet gaan doen. Volgens ons moeten leiders / 
trainers even wennen aan de nieuwe situatie en lost dit probleem zich vanzelf op.  
 
Sander Kolkman vraagt of bij de inventarisatie van vrijwilligers gevraagd is 
naar het willen fungeren als scheidsrechter?  
Dat is letterlijk zo niet gevraagd, maar er zijn er wel enkelen die aangegeven 
hebben wel eens een wedstrijdje te willen fluiten. We gaan deze lijst nogmaals 
goed doornemen m.b.t. dit punt.  
  
Na de rondvraag worden 4 jubilarissen gehuldigd. Dorus Klein Holkenborg (25 
jaar lid), John Krabbenborg (40 jaar lid), Tonnie Kolkman (50 jaar lid) en Laurens 
Donderwinkel (50 jaar lid). Naast enkele lovende woorden van de Voorzitter en 
een welgemeend applaus, krijgen de 25- en 40-jarige jubilarissen een mooie 
parkerpen met inscriptie en de 50-jarige jubilarissen een rondvlucht aangeboden 
met de Voorzitter als piloot.   
 



 Jaarvergadering 2015                                                                                                

 
 

Pagina 6 van 6 
 

De Voorzitter sluit om 22.24 uur de vergadering. 
  
Datum: 
 
Voorzitter :       Secretaris :   


