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VERSLAG JAARVERGADERING RKZVC 

  

1. Datum:     19 september 2016 

2. Aanwezig:    45 leden (en 8 bestuursleden) 

3. Afwezig van het bestuur: Eugene Hoenderboom (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 Eugene 
Hoenderboom, Tim Papen, Wesley Keegstra en Erik Klein Goldewijk. 

 

• De notulen van de vorige ledenvergadering (2015) 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. Er zijn 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. Sander Kolkman van de kascommissie merkt op dat het werk 
van de penningmeester er spik en span uitziet. De kascommissie heeft 
steekproeven genomen en alles ziet er netjes en verzorgd uit. De Voorzitter 
bedankt Michiel Krabbenborg voor de 2 jaar die hij in de kascommissie heeft 
gezeten. De nieuwe kascommissie bestaat volgend seizoen uit Sander Kolkman 
en Freek Toebes. 

 

•  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 Er is wederom met succes een voetbal tweedaagse georganiseerd in de 

herfstvakantie. Dit zal zoals het er nu uitziet ook dit seizoen herhaald worden. 
o Er zijn 12 jeugdscheidsrechters opgeleid (jongens en meiden van de C). 
o Voor de F-jeugd was er een sinterklaasmiddag. 
o De flessenactie mag met € 1.090,- weer succesvol worden genoemd. 
o In februari is er een ouderavond geweest voor ouders van D, E en F. 
o RKZVC heeft deelgenomen aan de Koningsspelen, waarbij clinics zijn 

verzorgd voor leerlingen van de basisschool. 
o De spelersraad is drie keer bijeen geweest waarbij met twee afgevaardigden 

van elk team van de B, C en D bijgepraat is over ontwikkelingen en waarbij zij 
ook zelf verbeterpunten konden aankaarten. 

o We kenden drie kampioenen te weten: F4, F1 en E1. 
o De C2 wist de KNVB beker in de wacht te slepen. 
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o Het voldoen aan het spelregelbewijs van de KNVB voor tweedejaars B 
spelers blijft een lastige opgave. De cursus is pittig en de houding van 
sommige spelers nogal laks. 

o Er is na de competitie doorgetraind waardoor de teamindeling van alle 
jeugdteams voor het uitkomen van “De Voorzet” gerealiseerd was. 

o We hebben, het zij krap, een tweede meidenteam op kunnen zetten, zodat 
dat nu een MO15 en een MO17 in competitieverband actief zijn. 

o Wat voor velen nog wennen is, is de naamsverandering van de betreffende 
teams: F wordt JO9, E wordt JO11, enz. 

o Het einde van het seizoen kenmerkte zich ook doordat veel leiders en trainers 
aangaven door te willen gaan met hun vrijwillige taak bij RKZVC. Vanaf deze 
zijde nogmaals hartelijk dank voor dit wijze besluit. Het blijft jaarlijks een 
tijdrovende en lastige taak om elk team te voorzien van kaderleden. 

o Voor het volgende seizoen (2017 – 2018) staat ons een andere speelwijze te 
wachten bij de jeugd. Jeugdspelers zullen op een kwartveld 4-4 of 5-5 spelen. 
De komende tijd zullen er bijeenkomsten zijn met de KNVB. Maar als dit alles 
doorzet, zullen er meer kaderleden nodig zijn. 

o Het kader zal binnen enkele dagen worden voorzien van nieuwe poloshirts. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door Siebert & Wassink en Knippenborg Fietsen 

o De JO17 en MO17 zullen zeer binnenkort nieuwe trainingspakken ontvangen. 
Daarmee is de hele jeugdafdeling voorzien. 

 

• VTZ 
 

René Doppen geeft een aantal zaken rondom de VTZ weer. 
 
Seizoen 2015-2016: 
o We hadden 7 teams met 114 spelers. Het bleek nog altijd problematisch te 

zijn om de elftallen goed te bemannen. 
o Het eerste elftal heeft een uitstekend seizoen gehad en deze bekroont met 

een kampioenschap en promotie naar de 2e klasse. 
o Door diverse redenen is het tweede elftal gedegradeerd. Uiteraard is dit 

zonde, temeer ook omdat de aansluit met het eerste hierdoor wat minder 
sterk wordt. 

o Het derde tot en met het zevende elftal hebben allen in de subtop gespeeld, 
waarbij enkele teams lang meegedaan hebben om het kampioenschap. 

o Bij de jeugd hebben enkele teams prima gepresteerd, en wellicht belangrijker 
nog, ze hebben vooral veel ‘geleerd’. 

 
Seizoen 2016-2017: 
o Er waren voor dit seizoen meerdere afmeldingen van spelers, dus we waren 

genoodzaakt terug te gaan naar zes teams en twee keer een 45+ team. Dit is 
in onderling overleg, met alle betrokkenen, goed verlopen. 

o Laurens Knippenborg is aangebleven als hoofdtrainer. Bij het eerste elftal zijn 
een aantal mutaties geweest. De doelstelling van het eerste is meedoen om 
een prijs. 

o We hebben een nieuwe trainer voor het tweede elftal. Met Ferhat denken wij 
een uitstekende trainer te hebben binnengehaald. Het begin, met 9 punten uit 
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3 wedstrijden, is veelbelovend. Het tweede traint met een groep van zo´n 18 
spelers. Zij trainen vanaf dit seizoen op de woensdag- en vrijdagavond.  

o We hebben in alle leeftijden weer jeugdteams vertegenwoordigd, ook een 
O19. Daarbij hebben we ook enkele nieuwe trainers gevonden, waarbij we 
willen zorgen dat deze goed opgeleid worden, o.a. door een zeer 
waarschijnlijke samenwerking met Longa´30. 

o Er is een nieuwe opzet voor het pupillenvoetbal vanuit KNVB bedacht. De 
clubs zijn hier niet in gekend. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst. 
Afwachten dus. 

o De doelstellingen voor de jeugd zijn gericht op ambitieuze prestaties, maar 
vooral op spelvreugde. Dat is het meest belangrijk. 

 
Ten slotte geeft René nog een keer een heldere uitleg over de rol van de VTZ. 
De VTZ is een adviserend orgaan. Zij beslissen niets, maar adviseren op 
voetbaltechnisch gebied. Het is aan het jeugd- en hoofdbestuur om besluiten te 
nemen.  

 

• Bestuursmededelingen 
 
1. De nieuwjaarsrun vindt plaats op zondag 8 januari 2017.  
2. De natuurgrasvelden zijn dicht van 23 december 2016 tot 8 januari 2017. 

 

• Pauze 

  

• Bestuursverkiezing 
  

Aftredend en herkiesbaar is Laurens Donderwinkel. Aangezien er vanuit de 
vergadering geen tegenkandidaten zijn, wordt Laurens voor een nieuwe periode 
van 3 jaar herkozen. De Voorzitter wenst hem succes toe met deze nieuwe 
benoeming. Manfred Harbers en Joris Wassink zijn aftredend en niet 
herkiesbaar. De Voorzitter dankt hem voor jarenlange inzet in het bestuur. 
Aangezien er vanuit de vergadering geen kandidaten zijn aangedragen, stelt het 
bestuur Dick Schieven voor als nieuwe Secretaris en Rob Aagten als nieuwe 
Jeugdvoorzitter. De Voorzitter heet beiden welkom in het bestuur van RKZVC en 
wens hen succes in hun nieuwe rol.  

 

• Rondvraag 
 

Theo Bekken vraagt wanneer de kantine op doordeweekse avonden open 
is? Paul Bürer vraagt over dit onderwerp of de leden nog inspraak hierbij 
hebben?  
De Voorzitter legt uit dat de kantine (het gebouw) van RKZVC is en dat de club 
dit verhuurd heeft aan Carina. Zij runt de kantine als zelfstandig ondernemer. Zij 
maakt deel uit van een CV (Commanditaire Vennootschap) waarin zij de actieve 
vennoot is en RKZVC de stille vennoot. RKZVC heeft geen zeggenschap over 
wanneer de kantine open of dicht is. Dat is aan Carina. Wel heeft RKZVC een 
adviserende rol richting Carina. En in goed overleg is er veel mogelijk. De 
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Voorzitter weet dat de afgelopen weken discussie over dit onderwerp is ontstaan. 
Komende week wordt dit met de betrokkenen besproken.  
 
Sjors Storkhorst vraagt of het “Broodje Schieven” ook in de kantine 
verkocht gaat worden? 
De Voorzitter geeft aan dat dit aan Carina is; zij bepaalt wat er verkocht wordt in 
de kantine! 
 
John Krabbenborg vraag wat de stand van zaken is m.b.t. de mogelijke 
samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Mariënveld, KSH en RKZVC?  
De Voorzitter geeft het woord hieromtrent aan André van de Wetering, die 
namens RKZVC in de commissie zit die deze samenwerking vorm moet geven. 
André geeft aan dat het plan klaar is. De bedoeling is dat er één jeugdafdeling 
komt, met één jeugdbestuur en waarbij er gevoetbald en getraind wordt op alle 
drie de sportcomplexen. De commissie is nu bezig met de financiële paragraaf. 
Dat is een lastig en complex gebeuren. RKZVC heeft te maken met een CV en 
een zelfstandige kantinebeheerster, KSH is een omnivereniging en Mariënveld 
heeft te maken met de BMV. Het wordt nog een heel gepuzzel om dat goed met 
elkaar te regelen.  
 
De Voorzitter vult aan door te melden dat uiteindelijk de leden van de drie clubs 
bepalen of deze samenwerking wel / niet doorgaat. Als de besturen van de drie 
clubs de plannen hebben gezien en hebben goedgekeurd, dan zal in de (extra) 
ledenvergadering aan de leden gevraagd worden om hierover te stemmen. De 
gemeente heeft een adviserende taak. Zij hebben wel de nadrukkelijke wens 
uitgesproken dat zij graag willen dat er gevoetbald wordt in alle drie betrokken 
dorpen.  
 
Na de rondvraag worden 5 jubilarissen gehuldigd. Tim Papen (25 jaar lid) is 
wegens vakantie afwezig. Freddy Bokkers (40 jaar lid), Stef Rouwhorst (40 jaar 
lid), Martin klein Holkenborg (50 jaar lid) en Tonnie Hulshof (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.  
 
De Voorzitter sluit om 21.52 uur de vergadering. 
  
Datum: 

 

Voorzitter :       Secretaris :  


