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4 jaar geleden stonden wij er
anders voor - I



4 jaar geleden stonden wij er
anders voor - II

• Onzekere toekomst: mogelijke verhuizing ZCFC
• 3 grasvelden en 1 trainingsveld met licht
• Financieel: geen geld maar ook geen schulden
• Aantal teams (en leden liep terug)
• Voorspelling dat voetbal van zondag naar 

zaterdag zou gaan
• Teveel voetbalclubs in de Zaanstreek voor te 

weinig leden
• ZCFC als vereniging geen duidelijk profiel
• Prestatie selectieteams (jeugd en senioren) laag



Doelstellingen Hoofdbestuur
2015-2019

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Borgen

Bouwen

Betrokkenheid

• Solide basis, sportief & financieel
• Borgen taken, rollen & verantwoordelijkheden
• Transparantie

• Uitbouwen sportieve basis
• Communicatie
• Groei ledenaantal

• Hogere betrokkenheid van 
een grotere groep leden

• Duidelijke profilering ZCFC 
in Zaanstreek

2018/2019



Concreet - I

• ZCFC blijft op de Kalverhoek (convenant met AZ)
• ZCFC staat er financieel weer zeer goed voor, 

begroting structureel verhoogd met ca. Eur 50.000 
per jaar

• Mooiste complex in de Zaanstreek: 2 verlichte 
kunstgrasvelden, een grasveld  en beschikking over 
hal

• ZCFC groeit: met 13 seniorenteams de vereniging 
met de meeste seniorenteams in de Zaanstreek, 
met ca. 600 leden een club van formaat

• (Bijna) alle teams in nieuwe Uhlsport tenues
• Communicatie: Nieuwe website, narrowcasting in 

kantine, social kanalen, nieuwsbrief (Goal)
• Nieuwe materialen (ballen, jassen e.d.)
• ZCFC feesten



Concreet - II

• Nieuw hekwerk, investeringen in 
beveiliging 

• Bijna ieder seniorenteam 
voorzien van sponsor

• Investeringen in (opleiding) jeugdtrainers (TC3)
• Iedere jeugdklasse een eigen hoofdtrainer
• Na lange tijd weer jeugdteams in de 1e klasse (JO17, 

JO19)
• Glasvezel voor kantine in 2020
• Club van 100 met daadwerkelijk 100 leden
• Successen voor 2e elftal en jeugd.
• AZ en Jong-AZ seizoenkaarten voor leden



De vereniging floreert
Maar willen wij als vereniging een vervolgstap zetten dan is er 
meer nodig:
• ZCFC heeft meer leden dan bijv. Hercules en Zaanlandia, maar qua 

prestaties lopen we ver achter. 
• Nog te weinig eigen jeugd door naar selectieteams
• Verschillende visies op het voetbaltechnische vlak (jeugd en senioren)
• Geen gezamenlijke vertrekpunten trainers (bijv. wisselbeleid, 

blessures, etc.)
• Mix plezier en prestatie is soms in onbalans
• Missen de structurele voetbalsuccessen

En nu?



Missie

Z.C.F.C. –beter bekend als het 
Zaans Oranje- is de 
zaterdagvoetbalclub waar sinds 
1931 prestatie, gezelligheid, en 
respect onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn.

Missie



Visie

De komende jaren zal er veel 
veranderen bij de voetbalclubs in 
de Zaanstreek. Om hierin te 
overleven zal ZCFC vanuit eigen 
kracht en met een eigen ‘gezicht’ 
moeten doorgroeien naar de 
zaterdag voetbalvereniging van 
voorkeur in de Zaanstreek.

Visie



ZCFC 2020-2023: een
kwaliteitsimpuls voor de hele 
vereniging - I
Tijd voor de vervolgstap: ZCFC 2020-2023
• Meer investeren in kwaliteit en prestatie (spelers en 

trainers): vertaling beleid naar het voetbalveld
• Jeugdteams sluiten aan: 1e klasse JO19 en JO17 volgend 

seizoen, dit is de belofte voor ZCFC
• Met de verhoogde aantrekkingskracht stijgt de noodzaak 

om clubcultuur steviger te bewaken
• Ledenstop op seniorenteams om ruimte te houden en 

maken voor Jeugdteams
• Versimpelen organisatie jeugd en senioren 

– Aanstelling van Technisch Manager voor hele vereniging
– Duo functie met de hoofdtrainer

– Duidelijke voetbalkaders en doelstellingen voor hele vereniging



ZCFC 2020-2023: een
kwaliteitsimpuls voor de hele 
vereniging - II
• Focus op doorschuiven eigen jeugd naar selectie
• Ultiem faciliteren vanuit vereniging en, nee we gaan geen 

spelers betalen
• Geen vriendenteams in selectie-elftallen
• Wens: Oprichten van een Onder 21 elftal (inschrijven voor 

competitie)
– Junioren die nu net buiten de boot vallen met selectie of door bijv. 

studie niet 2x in de week kunnen trainen
– Trainer aanstellen voor dit team



Organogram ZCFC

Beleidstechnische 
Commissie

Spelersraad

Hoofdbestuur

Evalueert en brengt 
advies uit aan HB

Besluitvorming & budget

Technisch 
Manager

Stelt beleid op, evalueert 
technische staf jeugd en senioren

Selectie seniorenSelectie Jeugd

Hoofdtrainer



Trainers en begeleiders ZCFC 2020 
Technisch Manager Ron Karreman

Hoofdtrainer selectie Willem Zeijlmans Trainer JO19 Damien Prinsen

Trainer 2e elftal Maikel de Vries Trainer JO17 Mitchel Beckman

Teammanager Jeroen Hendriks

Masseur Dennis Kuijken

Assistenttrainers Mick Jonker

Keepertrainer Steef van Dam



ZCFC 2020-2023: 
een kwaliteitsimpuls

Doelstellingen komende 3 jaar
1. Klaarstomen eigen jeugd voor 

selectie (doorstroom)
2. Jeugd: Uitbouwen aantal teams in 

1e klasse (of hoger)
3. Senioren: In 3 jaar bovenin 3e 

klasse meedraaien (evt. Promotie)

Verhogen
prestatieprofiel

ZCFC en daarmee
verbeteren

aantrekkingskracht
van de club 
(prestatie)• Integrale aansturing JO17-1, JO19-

1 en selectie senioren
• Trainingskampen junioren en 

senioren (buitenland?)
• Aantrekken kwalitatieve spelers 

alleen daar waar er geen eigen 
spelers voor zijn




