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Algemene Leden Vergadering ZCFC 2019 
Notulen vorige vergadering: https://zcfc.nl/samenvatting-algemene-ledenvergadering/ 

 

Agenda: 
Maandag 2 september 2019 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet 

1. Opening ALV door de voorzitters  
I. Herdenking van overleden leden en donateurs.  

Jubilarissen 2018/2019 (huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie) 
i. 50 jaar: Geert Blees, Bart Meijer, Lex Segveld 

ii. 25 jaar: Marijn Esman, Jordi Vink, Wouter van Dijk, Marlieke Koekoek, 
Annemarij Koekoek 

II. Notulen jaarvergadering 2018/2019. Vast te stellen. Notulen 2018: Notulen vorige 
vergadering: https://zcfc.nl/samenvatting-algemene-ledenvergadering/ 

2. Terugblik seizoen 2018/2019: Verantwoording bestuursbeleid; 
I. Hoofdpunten van beleid seizoen 2018/2019; Meningsvorming en vast te stellen. 

3. Financiën  
I. Mededeling hoogte contributie seizoen 2019/20202 (vorige ALV is vastgesteld dat 

contributie jaarlijks met inflatie zal worden gecorrigeerd (CPB index)) 
II. Financieel jaarverslag 2018/2019: te bespreken en vast te stellen; 

4. Begroting ZCFC 2019/2020: te bespreken en vast te stellen. 
I. Verslag van kascommissie: vast te stellen en decharge van bestuur; 

II. Instellen van kascommissie over 2019/2020; 
5. Verslag commissies  
6. Voorstel tot oprichten van het ZCFC Kledingfonds 
7. Aan – en aftredende bestuursleden. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een 

benoemingsperiode van 3 jaar. 
I. Aftredend en niet herkiesbaar: 

i. Ruurd Holwerda, bestuurslid  
ii. Willem Fonteijn, jeugdbestuur 

II. Aantredend 
i. Peter de Vries bestuurslid 

Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 
dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving 
aan de secretaris. 

8. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening 
 
Beste ZCFC-ers, welkom op deze Algemene Leden Vergadering van ZCFC, seizoen 2019/2020. 
Ik open nu de vergadering. 
 
Aanwezig: (Zie presentielijst) 
 
Voordat wij verder gaan wil ik kort stil staan bij de overleden leden en oud-leden van de 
vereniging: 
 
Overleden 
 
REIN DE LANGE (geboren op 15-02-1945) 
 
EMILIUS LEOPOLD HERMAN SANCHEZ (geboren op 26/03/1929)  
 
ALBERT VAN DEN DONGEN (25/08/1929-19/01/2019) 
 
PETRA NIEROP – DE WIT, 56 jaar oud. 
 
Dan vraag ik nu iedereen even te gaan staan voor een moment stilte om allen te herdenken. 
 
Dank u wel 
 
Dan ga ik nu voor in gebed. 
 
Heere,  
Het afgelopen jaar is een turbulent en bewogen jaar voor de vereniging geweest met 
hoogte- en een paar dieptepunten. Zeer dankbaar zijn wij voor de saamhorigheid die ZCFC 
zo onderscheidend maakt en houd, zeker in een tijdperk waarin de maatschappij steeds 
verder lijkt te verharden en bevolkingsgroepen meer en meer tegen tegen elkaar worden op 
gezet. Het individu regeert, vaak gekoppeld met een gebrek aan empathisch vermogen, deze 
combinatie is een giftige cocktail….  
Juist in zulke omstandigheden is verbinden en begrip voor elkaars standpunten belangrijk. 
Wij vragen u dan ook ons te helpen en het verschil te kunnen en blijven maken in deze 
turbulente tijden en daarbij het bijzondere karakter van deze vereniging te blijven omarmen. 
 
 
Amen. 
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Jubilarissen 
Over naar de jubilarissen van dit jaar, deze zullen op de nieuwjaarsreceptie worden 
gehuldigd. 
 
50 jaar: Geert Blees, Bart Meijer, Lex Segveld 
25 jaar: Marijn Esman, Jordi Vink, Wouter van Dijk, Marlieke Koekoek,  
 
De ereleden en leden van verdienste: De huldiging zal plaatsvinden tijdens de 
nieuwjaarsreceptie, maar zoals het hoort, moet het bestuur hiervoor de voordracht doen op 
de ALV. 
 
Leden van verdienste  
Het bestuur stelt voor dit jaar een groep als leden van verdienste te kiezen: de AZ Commissie 
 
Het lijkt alweer lang geleden en ver achter ons, maar bijna 5 jaar geleden stond onze 
vereniging er toch echt anders voor… Wel of niet verhuizen, fors investeren in het spiegelen 
van de kantine en daarna alsnog verhuizen, hoe zijn onze nieuwe buren AZ, en wat willen zij? 
Veel dank aan de AZ-commissie die destijds financieel, juridisch, operationeel, eigenlijk op 
alle fronten heeft bijgesprongen en de vereniging heeft behouden. Zware woorden waar 
bewust niet heel veel destijds is stilgestaan, maar ik durf de stelling wel aan dat zonder deze 
groep, de vereniging of was geminimaliseerd of zelfs misschien wel financieel had staan 
wankelen. Een bijzondere groep ook (Jan Hartog, Arjen Pieters, Mario Kooi, Jan Westrik, 
Martijn Jonker, Dirk Slootweg, Bernard van Gelder en Richard de Vos), vandaar deze 
nominatie vanuit het bestuur. 
 
Zoals aangegeven zullen deze heren tijdens de nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd. 
 
Zijn hier vragen over? 
 
 
Dan gaan we nu over tot het vaststellen van de notulen, zoals die zijn gepubliceerd op de 
website. Zijn daar vragen over? 
 
Dan zijn de notulen vastgesteld. 
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2. Verantwoording bestuursbeleid 2018/2019 
 
Het seizoen 2018/2019 is goed, maar erg roerig geweest. Bestuurlijke en operationeel 
hebben we de nodige vervolgstappen zoals beschreven in het meerjarenplan ‘bouwen, 
borgen, betrokkenheid’ kunnen maken. Nagenoeg alle hierin gestelde doelstellingen zijn 
gehaald. Sportief gezien zijn er goede resultaten behaald bij de jeugd en is het 2e kampioen 
geworden. Het eerste elftal heeft een roerige periode gehad met een wisselende resultaten 
en een noodzakelijke trainerswissel. 
 
Ik neem jullie kort mee met een paar highlights van het afgelopen seizoen:   

Financieel: 
• Financieel nog steeds gezond: geen leningen, solide balans 
• De liquiditeitspositie blijft sterk,  
• De reserveringspotjes zijn goed gevuld. 
• Kosten zijn echter wel gestegen, o.a. 

o Materiaalkosten hoger dan begroot (o.a. door nieuwe sponsor) 
o Opleidingskosten trainers 
o Dubbele kosten i.v.m. trainerswissel 
o Beslissing om nota AZ om te zetten naar seizoenkaarten AZ voor de leden 
o Lagere inkomsten bar (geen jeugdtoernooi) 

Sportief 
•  ZCFC 2 kampioen 
• Goede prestaties Jeugd met kampioenschap JO 11 (en bijna kampioenschap JO 15-1) 
• Wisselende resultaten 1e elftal met trainerswissel 
• Veel nieuwe jeugdleden bij met name de JO7/O9 
• Nieuw opzet en uitbreiding Technische Commissie 

 
Operationeel 

• Seizoenkaarten (jong) AZ voor de leden 
• ZCFC terrein: Rook-arm 
• SMC spreekuur voor alle leden op de dinsdag 
• Een nieuwe website 
• Succesvolle wervingscampagne via social (Facebook en Instagram) 
• De hal is klaar! 
• Nieuw sponsor voor selectie (Thermo4U) 
• En knallend eindfeest voor alle leden bij Zet 

 
Het klinkt saai, maar we doen het nog steeds uitstekend, zeker als we dat afzetten tegenover 
de landelijke en lokale neerwaartse trend bij de voetbalclubs. 4 jaar geleden deze we een 
aantal voorspellingen: 

- Voetbal gaat van de zondag naar de zaterdag 
- Het aantal clubs in de Zaanstreek zal slinken (te veel clubs t.o.v. te weinig spelers) 
- Zullen moeten zorgen dat we DE zaterdagclub bij uitstek zijn, worden en dan blijven 
- Hogere kosten zullen tot andere keuzes moeten leiden (exploitatie) 
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Het plan ‘bouwen, borgen en betrokkenheid’ moet ervoor zorgen dat ZCFC ook de komende 
40 jaar vanuit kracht en plezier, DE zaterdagvoetbalvereniging van voorkeur is en blijft. 
Zoals ieder jaar nemen wij julile graag mee waar wij staan in het verwezenlijken van de 
plannen voor de toekomst van ZCFC. 
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Zijn hier vragen over? 
 
 
Goed, dan kunnen we nu over naar punt 3 en 4. 
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3, 4 Financiën/begroting 2017/2018 
 

  
  
  
 
Financieel verslag en toelichting op de cijfers 2018-2019 ZCFC 
Na een jaar duo-penningmeesterschap gaat alle lof uit naar de vorige penningmeester, 
Simon Kaper. Het “thuisraken” in het voor ons nieuwe Sportlink programma heeft de nodige 
tijd gekost en voor sommige leden de nodige ongemakken gegeven. Tevens zullen wij steeds 
kijken naar verbeteringen omtrent de boekhouding, ledenadministratie en financiën. 
Uitbreidingen in Sportlink zijn reeds aangekocht om meer geautomatiseerde processen op 
gang te brengen waardoor we foutkansen verminderen en minder afhankelijk worden van 
vrijwilligerswerk. Dit jaar zijn wij niet met een positief resultaat geëindigd, maar dat is zeker 
geen teleurstelling omdat de keuzes weloverwogen door het bestuur met lange termijnvisie 
zijn genomen. 
 
 
Toelichting resultatenrekening: 

• De kantine inkomsten waren minder, maar de winstmarge is gestegen (betere 
controle, slimmere inkoop) 

• De personeelskosten zijn gestegen door inzet van een extra trainer. 
• De commissiekosten zijn gestegen door extra kledingkosten e.d. 
• De AZ-factuur wordt afgeschreven in 3 jaar wat we hebben ingezet voor AZ 

wedstrijdkaarten. 
 
Toelichting balans: 
Liquide middelen zijn toegenomen, mede door de jaarlijkse toevoeging van de 
voorzieningen. De voorziening grootonderhoud zullen we dit jaar gaan inzetten, tevens zijn 
wij bezig met een betalingsregeling en korting op de eindafrekening van de Nuon (10k) 
welke was voorzien. Ons voorstel is om het verlies van 8.540 euro toe te voegen aan de 
Algemene reserve. 
 
 
Rob Vos en Rob Wooldrik 
Ik wil Rob en Rob vragen ons door de resultaten en begroting van seizoen 2018/2019 bij te 
praten.  
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NB: de begroting en jaarrekening zijn opvraagbaar via de penningmeesters Rob Wooldrik en 
Rob Vos en zullen vanwege moverende redenen niet openbaar op de website worden 
gepubliceerd. 
 
 
 
 
Dank Rob, dan stel ik vast dat de begroting voor seizoen 2018/2019 en de jaarrekening is 
vastgesteld. 
 
Wie van de kascommissie mag ik het woord geven? 
Verslag van kascommissie over 2018/ 2019: vast te stellen en voorstel voor het verlenen van 
decharge aan het bestuur. 
 
  



 

 11 

Dan gaan we door naar het volgende punt op de agenda: 
 
Punt 5: Jaarverslagen commissies  
 
 
Seniorencommissie 2018 – 2019  
                                   
Competitieverloop ZCFC-seniorenteams 
 
Het seizoen van ZCFC 1 was ondermaats. Ondanks hoge verwachtingen voor het seizoen 
wisten zij zich pas aan het einde van de competitie te handhaven.  Gelukkig deed ZCFC 2 wel 
wat iedereen voor het seizoen hoopte en verwachtte. Zij werden kampioen en gaan weer 
spelen in de klasse waar zij een jaar eerder uit degradeerde.  ZCFC 5 en de veteranen kunnen 
terugkijken op een goed seizoen. De overige teams eindigden onder de middenmoot.   
 
Kantine/terreindienst 
Wat betreft het nakomen van de verplichtingen inzake kantine/terreindiensten kan ik 
redelijk tevreden zijn. Natuurlijk kan het altijd beter.  Wat mij opvalt is dat vaak dezelfde 
mensen van de teams achter de bar staan. Wanneer iedereen zijn verplichtingen nakomt 
dan ben je maar een keer in het seizoen aan de beurt.  Jammer is het dat er geen leden of 
vrijwilligers zijn die een paar keer in het jaar achter de bar willen staan.  Misschien is het een 
optie om mensen persoonlijk te benaderen.  Ik ben erg tevreden over het nakomen van de 
terreindienst.   
 
Clubscheidsrechters  
Trots ben ik dat er bijna bij elke thuiswedstrijd een clubscheidsrechter is die een wedstrijd 
wilt leiden. Natuurlijk ben ik op zoek naar meer scheidsrechters. Gezien de leeftijd van de 
meesten is het noodzakelijk dat er verjonging komt. Wie zich geroepen voelt kan zich bij mij 
opgeven.  
 
Afberichten 
Wat ik constateer is dat veel leden heel gemakkelijk af bericht geeft. De consequentie is dat 
je je eigen teamgenoten in de steek laat.  Voetbal is een nog steeds een teamsport. Het gaat 
meestal om 22 zaterdagen per seizoen.  Voor het seizoen begint kan je al zien wanneer je 
moet spelen en wanneer niet. Probeer je agenda zo in te delen dat je op de overige 32 vrije 
zaterdagen andere leuke dingen kan doen.   
 
Ik wens iedereen een sportief, succesvol en gezond seizoen toe. 
 
Jan Dorjee, 
Wedstrijdsecretaris ZCFC.                                          
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Jaarverslag jeugdbestuur 2018-2019 
 
 
Het jeugdbestuur 2018-2018 was als volgt samengesteld: 
Reinier Janssen                   voorzitter, A/B coördinator 
Ron Pos                                 wedstrijdsecr. 
Willem Fontein                   C/D coördinator 
Raymond Dorjee                E/F/Mini's coördinator 
 
Het vorige seizoen gestarte experiment, om voor de zomervakantie te starten met de 
voorbereiding om de jeugd in grote lijnen te plaatsen in teams per leeftijdscategorie, is dit 
seizoen definitief gemaakt. Uitgangspunt is om zo meer duidelijkheid te creëren naar spelers 
en ouders waar hun kind komt te spelen/trainen aan het begin van het seizoen. 
 
Ook dit seizoen waren alle leeftijdscategorieën voorzien van een hoofdtrainer en minimaal 
één assistent-trainer. Helaas gaf de hoofdtrainer voor de O19 aan het begin van het seizoen 
zijn taken terug aan de HJO en het bestuur. Hierdoor ontstond er een gat dat door de HJO 
zelf is opgevuld. 
 
Ook het afgelopen seizoen is er weer hard gewerkt aan de toekomst van de jeugd. Door 
wekelijks de mini's te stimuleren om te komen trainen en vriendjes en vriendinnetjes uit te 
nodigen mee te komen. Aan het einde van het seizoen stonden er zo'n 14 mini's op het 
veld.. 
 
Naast de regulieren activiteiten, heeft het jeugdbestuur zich ingezet om diverse extra 
activiteiten te organiseren. Het Sinterklaasfeest werd net als vorig seizoen, gevierd met het 
schoen zetten. De start van de tweede helft van de competitie werd traditioneel geopend 
met een strandtraining en pannenkoeken eten. Voor het eerst hebben we glow-in-the-dark 
voetbal gespeeld. Hier en daar was het even wennen, maar ook dit zullen we vaker terug 
gaan zien. Helaas hebben we geen vrijwilligers kunnen vinden die de organisatie van het 
jeugdtoernooi wilde oppikken. Dit is een speerpunt voor het komende seizoen. 
 
We kunnen over seizoen 2019-2019 helaas geen kampioenen bijschrijven. Daarentegen zien 
we wel een stijgende lijn op een enkel team na zijn de teams bovenin de ranglijsten 
geëindigd. 
 
Het einde van het seizoen is een start gemaakt met het begin van het seizoen 2019-2020. De 
laatste maand is gebruikt om spelers en speelsters kennis te laten maken met hun nieuwe 
trainers. Doel is om hiermee in een vroeger stadium indelingen inzichtelijk te hebben en een 
soepelere start van de competitie te realiseren. 
 
We hebben afscheid genomen van Willem Stuut als trainer van de O9. Nagenoeg alle 
jeugdspelers hebben onder leiding van Willem kennis gemaakt met het voetballen bij ZCFC. 
Wij willen Willem hiervoor hartelijk bedanken en zullen hem vast en zeker nog zien langs de 
velden. Als er trainers vertrekken komen er ook weer trainers bij. Terug van weggeweest is 
Bert van Kralingen. Hij zal de jongst jeugd v.a. O9 onder zijn hoeden gaan nemen. Voor de 
O19 hebben wij Mitchell Beckmann vast kunnen leggen. De O15-2 zal dit jaar getraind en 
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begeleid worden door Mischa Kef, ook een bekende binnen de vereniging en wij wensen hun 
veel succes. 
Als laatste gaat onze dank uit naar Willem Fontein. Hij stopte na dit seizoen met zijn actieve 
rol binnen het jeugdbestuur. Willem heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in 
de werving van nieuwe leden en het zijn van een luisterend oor onder de ouders. Willem 
nogmaals bedankt. 
 
Het jeugdbestuur 
Gedragscommissie en ethische zaken 
Vanuit de gedragscommissie/ethische zaken kan worden gemeld dat er geen meldingen zijn 
ontvangen. De VOG-verklaringen voor de trainers/vrijwilligers zullen ook voor het nieuwe 
seizoen worden opgevraagd. 
 
Damescommissie 2018-2019 
Dit seizoen voor het eerst sinds lange tijd weer een damesteam, en wel op de vrijdagavond. 
Een genot om deze groep (o.l.v. Rob Withaar) te zien spelen en trainen, bestuur is erg blij 
dat ook de dames weer aanwezig zijn op de velden! Oproep aan de leden om zeker ook eens 
vrijdagavond te komen kijken. 
 
Barcommissie 2018-2019 
De barcommissie heeft een solide jaar achter de rug. Inkomsten liepen iets achter op de 
begroting, met name door het ontbreken van het jeugdtoernooi en een wat magere 
opkomst helaas bij het 7-tegen-7 toernooi. De overstap naar Heineken is een financieel en 
kwalitatieve goede stap geweest.  
 
Sponsorcommissie 2018-2019 
Ook dit seizoen stabiele inkomsten vanuit de sponsorcommissie. Het aantrekken van 
Thermo4U als mede-hoofdsponsor heeft zowel in de samenwerking als in de uitstraling van 
de nieuwe tenues een mooie verbinding opgeleverd. De inkomsten zijn relatief stabiel 
geweest. Ondanks het wegvallen van G-sponsor Rabobank (eur 2.500 per jaar), zijn de 
inkomsten stabiel gebleven. Dit mede door een aantal donaties van o.a. ING en ICL.  Het 
komende seizoen zullen de sponsorinkomsten iets lager komen te liggen, de eenmalige 
donaties zijn helaas niet structureel. Wel zullen er meerdere sponsoren worden benaderd 
om dit gat op te vullen. 
 
De nieuwe website en narrowcasting op de schermen in de kantine, geven veel nieuwe 
mogelijkheden voor sponsoren. Het bereik van de website is met name door het ‘aanjagen’ 
van berichten via social, hoger geweest dan in de afgelopen jaren. De nieuwe site oogt ook 
eens stuk frisser een heeft veel meer mogelijkheden. Veel dank aan Michel Post die deze site 
belangeloos voor de club heeft gemaakt en bijna wekelijks verbeteringen doorvoert. Het 
bestuur is dan ook enorm blij dat Michel zitting zal gaan nemen in de sponsorcommissie. 
 
Accommodatiecommissie 2018-2019 
Al eerder aangekondigd is de aangevraagde glasvezelverbinding voor de kantine. De 
verwachting is dat aan het begin van 2020 de werkzaamheden hiervoor zullen starten. De 
insteek hierbij is geweest zoveel als mogelijk kostenneutraal te werken (gelijke kosten t.o.v. 
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de huidige situatie). Het hele jaar door heeft de mopperploeg veel onderhoud aan het 
complex en park verricht, zonder deze bijzondere groep zou ons complex er echt niet zo 
fraai uitzien. Veel dank heren!! 
 
Ook heeft het complex een update gekregen. De voorzijde is opnieuw betegeld, een nieuwe 
toegangspoort is besteld en zal binnenkort worden geplaatst + een aantal nieuwe 
toegangspoorten langs de velden, zodat we makkelijker met de doeltjes af en op het veld 
komen. Aan het begin van het jaar zijn wij gewisseld van energieleverancier en is er –met het 
oog op de stijgende energiekosten- gekozen voor een langere contracttijd met vaste 
energieprijzen. De aanleg van de hal heeft ervoor gezorgd dat gas, water en Electra leidingen 
opnieuw zijn aangelegd. De komende 40 jaar hoeven deze niet meer te worden vervangen. 
Voor het komende seizoen is gekozen de opgebouwde reserve deels vrij te laten vallen en te 
beginnen met het vervangen van de toiletten in de eerste kleedkamerunit. Later zullen de 
andere units volgen. Nu duidelijk is dat ZCFC op de Kalverhoek blijft, is nu de instandhouding 
van het clubgebouw en de kleedkamers een belangrijk onderdeel geworden. 
De instandhouding is vertaald naar een MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB). 
Voor het onderhoud dient daarom de aankomende jaren geld gereserveerd te worden. 
Vanuit het bestuur is nu geld vrijgemaakt om de eerste aanzet te kunnen maken voor het 
onderhoud. Naast het geld van de club komen we ook in aanmerking voor een eenmalige 
subsidie, die kan worden ingezet voor het onderhoud. 
 
Vanuit de commissie zijn we nu bezig een masterplan op te stellen, waarbinnen zowel het 
energievraagstuk als de MJOB nauw op elkaar afgestemd zullen gaan worden. Dit plan zal 
aan het bestuur gepresenteerd worden zodat gezamenlijk een actie-en finacierings-plan 
opgesteld kan gaan worden, met als uitgangspunt geen energiekosten meer voor ZCFC. 
Voor de korte termijn worden onderstaande zaken uitgevoerd; 
Kleedkamers:  

• Unit 1 voorzien van nieuwe toiletten  
• Kleedkamers voorzien van nieuwe radiatoren (ter beschikking gesteld door Rob 

Wooldrik). 
• onderhoud douches 
• Kantine 
• nieuw onderhoudscontract beveiliging. 

 
 
Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2018-2019 
 
Na een slecht seizoen 2017-2018 voor met name het 2e elftal (degradatie naar 4e klasse) met 
als oorzaak te weinig selectie spelers , was er voor de technische commissie alles aan 
gelegen om samen met een aantal selectie spelers de schouders eronder te zetten en 
spelers die in het verleden bij ZCFC gespeeld hadden te benaderen. 
Met succes want bij start van seizoen 2018-2019 waren er ca 20 nieuwe spelers. 
Doelstelling voor het 1e  was een plek in de nacompetitie en voor het 2e een kampioenschap 
naar 3e klasse. Vol enthousiasme zijn we het seizoen gestart wat ook resulteerde in een sterk 
begin voor 1 en 2. 
Na 2 maanden kwamen er wat haarscheurtjes in de samenwerking met trainer Mark Vis wat 
rond de kerst resulteerde in het voortijdig beëindigen van de samenwerking. 
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Willem Zeijlmans was na een aantal gesprekken bereid om het seizoen af te maken. 
Dat bleek toch niet zo eenvoudig, problemen lager dieper en de groep en trainer moesten 
langer aan elkaar wennen dan gedacht. Mede door een aantal grote blessure gevallen 
bleven de resultaten uit. Daarentegen ging het 2e volgens planning op het kampioenschap 
af. Gelukkig zijn we met het 1e op het juiste moment punten gaan pakken en door het in 
mindering brengen van punten bij Buiksloot zijn we precies boven de nacompetitie streep 
voor degradatie blijven hangen. Het 2e heeft zijn doelstelling behaald door kampioen te 
worden dus al met al een mooi seizoen. 
 
Voor seizoen 2019-2020 is er een nieuwe trainer aangetrokken en dat is Marciano Sleeswijk 
en als zijn vaste assistent is dat Lisanne Potthoff. Beide komen van DZS/OFC en hebben een 
brede ervaring bij zowel selectie als bij jeugdteams bij o.a. de KNVB, Kadoelen en Diemen. 
Maikel De Vries blijft trainer van het 2e met als nieuwe assistent Joel Silooy. 
Jeroen Hendriks blijft elftalleider bij het 2e en Dennis Kuijken blijft verzorger voor de gehele 
selectie. 
 
Met vriendelijke groet , 
Arnold Hendriks & Harry Koster  
 
 
Zijn hier nog opmerkingen over?  
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Dan gaan we door naar het volgende punt op de agenda: 
 
Punt 6: Voorstel voor het oprichten van het ZCFC kledingfonds  
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Ik kan mij voorstellen dat hier nog vragen of opmerkingen over zijn?   
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7.  Aan – en aftredende bestuursleden.  
In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar. Zoals 
tijdens de BLV kenbaar gemaakt zullen Simon Kaper en Rob Smits terugtreden.  
 
Ruurd heeft de afgelopen 8 jaar als bestuurslid als een rots in de branding ondersteuning 
gegeven aan o.a. het G-team en de senioren. Na 8 jaar vindt Ruurd het een goed moment 
om het stokje over te dragen. Het bestuur zal de rust, standvastigheid en droge humor van 
hem zeker gaan missen, wij willen dan op deze plek ook de waardering uitspreken voor deze 
zeer lange staat van dienst en tomeloze inzet voor ZCFC. Veel dank Ruurd!!!  
 
Willem Fontein heeft ook te kennen te geven te zullen stoppen als jeugdbestuurslid. Ook 
voor hem na vele jaren met extreem veel inzet voor o.a. het organiseren van de open 
jeugddagen, werving en vele andere activiteiten voor de jeugd. Willem, dank hiervoor! 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: 

• Ruurd Holwerda, hoofdbestuur 
• Willem Fontein, jeugdbestuur 

 
 
Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 
dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving 
aan de secretaris. Die zijn niet ontvangen. 
 
Aantredend 

• Peter de Vries, hoofdbestuur 
 
Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld, derhalve zijn bovenstaande mutaties bekrachtigd. 
Peter, van harte! 
 
Ruurd en Willem, graag even naar voren komen om namens de hele vereniging de bloemen 
en dank te ontvangen voor jullie tomeloze inzet van de afgelopen jaren. 
 
Zijn hier nog vragen of opmerkingen over?   
 
Dan even iets wat niet formeel op de agenda staat, maar wel de aandacht moet hebben. 

Ron Waij heeft aangegeven te zullen stoppen als teammanager v/d selectie. Ron heeft 
aangegeven meer tijd voor het thuisfront te willen vrijmaken. Het afgelopen jaar bij de 
selectie is hectisch geweest, veel begrip voor deze keuze en ook hier extreem veel dank aan 
Ron. Onze assistent-scheidsrechter v/d selectie, Hans Tilburgs is ook het vorige seizoen 
gestopt. Ook aan Hans zeer veel dank verschuldigd.  

Willen beide heren even naar voren komen om een zeer verdiend applaus en bloemetje in 
ontvangst te komen nemen? 
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Punt 8: Voorstel voor aanpassingen Huishoudelijk reglement en 
statuten 
 

  

  
 
Geachte leden van ZCFC, 
 
Zoals jullie in de stukken en aankondiging van de ALV hebben kunnen lezen, is het bestuur 
voornemens het Huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging aan te passen. 
Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat de huidige statuten en huishoudelijk regelement 
wel een update kunnen gebruiken. Commissies destijds (zoals de Lottocommissie) bestaan 
inmiddels niet meer en de vraag naar een dubbele invulling van bestuursfuncties (om zo de 
druk te verlichten) bestond toen nog niet. Ook heeft sindsdien het internet zijn intrede 
gedaan, kortom, tijd voor een update. 
 
Daarnaast heeft het bestuur de afgelopen jaren een behoorlijke verandering ondergaan, we 
moeten in deze veranderlijke maatschappelijke tijd snel kunnen inspelen op de 
veranderende omstandigheden. Daarvoor is het soms noodzakelijk om bepaalde 
bestuursfunctie te laten vervallen en juist andere weer toe te voegen. Denk maar eens aan 
het vervallen van de damesafdeling en het juist weer instellen van een bestuurslid integriteit 
en privacy zaken.  
 
Het bestuur wil dit proces zorgvuldig insteken, daarom zullen wij de leden op de ALV alleen 
informeren en kennisgeven van de voorgestelde wijzigingen, om later pas de besluitvorming 
hierover te doen (Januari 2020). Dit geeft dan voldoende tijd om gedegen en zorgvuldig het 
gesprek hierover aan te gaan, voordat er dingen definitief worden vastgelegd. Deze route 
leek ons de meest zuivere. 
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Geen discussie op de inhoud vanavond tijdens de ALV dus (die volgt later in een aparte 
vergadering), maar graag wel over het proces. 
 
Op de website hebben jullie, per artikel de belangrijkste voorgestelde wijzigingen kunnen 
lezen. 
 
HUISHOUDELIJK REGELEMENT. 
Artikel 1 
Wijziging van de kleur van de kousen en wijziging grondgebied. 
Artikel 4 
Toegevoegd C-leden en de omschrijving aangepast. 
Artikel 6 
Aanpassing communicatiemogelijkheden, secretaris vervangen door bestuursleden 
Artikel 7 
Opzegging aangepast aan overschrijvingsperiode en secretaris vervangen door 
bestuursleden en gedelegeerd verantwoordelijke. 
Artikel 10 
Communicatiemogelijkheden aangepast. 
Artikel 12 
Mogelijkheid aangepast om meerdere voorzitters, secretarissen of penningmeesters aan te 
stellen. 
Artikel 19 
Gehele artikel vervangen met de mogelijkheid commissie zelf in te stellen al naar gelang de 
behoefte die er is. 
Artikel 20 
Elftalcommissie vervangen door Technische commissie. 
Artikel 21 
Jeugdcommissie vervangen door jeugdbestuur, inhoud van de taken gewijzigd naar de 
huidige vorm. 
Artikel 22 
 
STATUTEN 
Artikel 1 
Vestigingsplaats gewijzigd in Wormerland 
Artikel 5 
C-leden en de omschrijving toegevoegd 
Artikel 8 
Uitgebreid met contributie C-Leden  
Artikel 10 
Opzeggingstermijn aangepast aan overschrijvingstermijn KNVB. 
Artikel 12 
Communicatiemiddelen aangepast naar ruimere mogelijkheden. 
Verplichting tot het afsluiten van een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering toegevoegd. 
Artikel 14 
Gulden aangepast aan Euro 
Artikel 16 
Communicatiemogelijkheden verruimt. 
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Artikel 19 
Publicatiemogelijkheden verruimt 
 
 
 
Zijn hier nog vragen en/of opmerkingen over?   
 
 
Dan gaan we over naar punt 9, rondvraag en sluiting 
 
Over naar de rondvraag, wie mag ik het woord geven?   
 
 
Einde rondvraag. 
 
Dank eenieder hier aanwezig, dan sluit ik nu de vergadering dank voor de aanwezigheid! 


