
 

Geacht (aspirant) “Neefje van RKZVC”, 

Allereerst dank aan allen die inmiddels reeds lid zijn geworden van onze supportersclub en vrienden 

van RKZVC. Langs deze weg willen we jullie en mogelijke nieuwe leden wat nader informeren.  

De eerste busladingen lidmaatschapspasjes zijn besteld! Zodra we deze hebben ontvangen gaan we 

ze persoonlijk overhandigen aan de leden. Verder kregen we vragen over wie er eigenlijk allemaal lid 

kunnen worden van de “Neefjes van...”. Daar kunnen we kort over zijn: iedereen (m/v) van 18 jaar of 

ouder die de club RKZVC een warm hart toedraagt en dat middels een jaarlijkse donatie wil laten 

blijken kan lid worden. Denk aan supporters, leden, oud-leden, vrijwilligers, ouders van (jeugd)leden 

en alle overige inwoners van Zieuwent en verre omstreken. Ook (eenmans-)bedrijven kunnen 

uiteraard lid worden.  

“Neefjes van RKZVC” zijn er in allerlei verschijningsvormen en hoedanigheden! Dit kunnen even goed 

“Nichtjes van…”, “Eumkes van …”, enzovoort zijn. Daarin maken wij absoluut geen onderscheid, want 

we zijn weliswaar enigszins eigenzinnig, maar zeker niet éénkennig!  

De “Neefjes van…” is een club van en voor vrienden en vriendinnen van RKZVC met als doel een 

reservepotje te genereren voor RKZVC als club. Voor bestedingen daaruit kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld een financiële bijdrage aan een activiteit voor de jeugdafdeling van RKZVC, of een 

sfeeractie bij een bijzondere wedstrijd. Dit kan zijn voor een wedstrijd van het eerste elftal, maar 

even zo goed tijdens een aanstaande kampioenswedstrijd van de JO12! Denk groots, denk RKZVC! 

Wat krijg je ervoor terug? Allereerst is daar naast de enorme waardering en eeuwige roem die hij/zij 

ontvangt, een “Neefje van..”-lidmaatschapskaart. Deze geeft toegang tot alle reguliere thuis-

wedstrijden van RKZVC. Ook ontvang je de presentatiegids en wordt je uitgenodigd voor onze 

feestavond, jaarlijks georganiseerd, ergens in januari. Deze zullen voor ieder wat wils bieden en 

beloven op voorhand onvergetelijke en legendarisch avonden te worden….    

Daarnaast willen we bij gelegenheid bijvoorbeeld ook eens met een leuke groep een (uit)wedstrijd 

van het 5
de

 elftal, of van de JO11-2 bezoeken. Gewoon, omdat dit gezellig is en wij ervan overtuigd 

zijn dat dit soort activiteiten bijdraagt aan de saamhorigheid binnen Zieuwent in het algemeen en het 

clubgevoel binnen RKZVC in het bijzonder!   

Kortom, ben je nog geen lid? Steun onze club uit het “Gallië van Gelderland”, door massaal lid te 

worden van de “Neefjes van RKZVC”! Doe dit door het inschrijf- en machtigingsformulier ingevuld en 

ondertekend in te leveren bij één van de initiatiefnemers of in de kantine. 

Wees gegroet! 

Initiatiefnemers “neefjes van RKZVC”,  

Ruud Donderwinkel, Han Rouwhorst, Sjors Storkhorst en Björn Domhof 


