Financiën 2019/2020 en begroting 2020/2021
Financieel verslag en toelichting op de cijfers 2019-2020
Het vorige seizoen is sportief als een nachtkaars is uitgegaan. Financieel is er echter veel
gebeurd. Nu het nieuwe seizoen weer is begonnen kunnen we sportief weer min of meer
opstarten. Maar financieel kunnen we zeker nog niet zeggen dat de status stabiel is. We
zullen daarom moeten kijken hoe we de inkomstendaling kunnen beperken en zullen zeer
voorzichtig moeten zijn met uitgaven
Er zijn veel maatregelen genomen om de financiële gevolgen van de Corona crisis op te
vangen;
• Beperking inkoop kantine en zelfs teruglevering van voorraden.
• In overleg met trainers zijn vergoedingen gestopt.
• We hebben gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid.
Er zijn extra kosten gemaakt:
• Corona beschermingsmiddelen, zoals; schoonmaakmiddelen, belijningen,
instructieborden enz.
• Terrasoverkapping inclusief infrastructuur om de kantine nog enigszins open te kunnen
houden
Dank aan De Club van 100. Door hen is de terrasoverkapping mede mogelijk gemaakt.
Mocht u ook lid willen worden: club.van100@upcmail.nl
Er zijn ondanks alles toch investeringen in ons complex gedaan, de daklichten van de
kleedkamers zijn vervangen en er is een pannaveld aangelegd.
De kosten van deze investeringen zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het
Schipholfonds en de Rabobank. Er is voor deze werkzaamheden dus een heel beperkt
beroep gedaan op onze eigen middelen.
De optelsom van maatregelen en tegenvallers heeft helaas toch geleid tot een negatief
financieel resultaat over het afgelopen seizoen. De grootste tegenvallers zijn de verminderde
kantine inkomsten en verminderde sponsorinkomsten (sponsors hebben het zelf financieel
zwaar)
Toelichting resultatenrekening:
• 40% minder kantine omzet
• Achterstallige betalingen bij sponsoren
• De personeelskosten zijn iets hoger door het al voor de start van het nieuwe seizoen
inzetten van de staf voor de selectie en een langer trainingsprogramma
• De commissiekosten zijn gestegen door extra kledingkosten, een BTW naheffing voor de
kleding en coronamaatregelen e.d.
• Versnelde afschrijving van 1/3 AZ- seizoenkaarten.
Toelichting balans:
De liquide middelen zijn gelijk gebleven, mede door de jaarlijkse toevoeging van de
voorzieningen.
De betalingsregeling met Vattenfall is t/m maart 2021 geregeld en zal nog een vervolg
krijgen. E.e.a. is reeds voorzien op de balans.

We zijn blij dat bijna alle sponsoren en leden hun abonnementsgelden hebben betaald
ondanks dat er minder wedstrijden en trainingen door konden gaan.
Wij stellen voor om de voorzieningen groot-onderhoud, spelersbus en jubileum samen te
voegen naar één voorziening: onvoorziene omstandigheden en/of investeringen
Het negatieve resultaat van afgelopen seizoen komt dan ten laste van deze combineerde
reserve.

Begroting 2020-2021
Er zijn heel veel onzekerheden zowel aan opbrengstenkant (bij geheel/gedeeltelijke lock
down; uitval sponsors, kantineopbrengsten en contributie) als aan kostenkant
(personeelskosten, huur, nutsvoorzieningen, afdracht KNVB).
Er worden daarom alleen essentiële kosten worden gemaakt en geen reserveringen
opgevoerd. De financiële situatie wordt voortdurend bewaakt en in het bestuur besproken.
Maatregelen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen zullen afhankelijk van de
situatie bepaald worden
Duo-penningmeesters ZCFC
Rob Vos en Rob Wooldrik

Jaarverslag jeugdbestuur 2019-2020
Het jeugdbestuur 2019-2020 was als volgt samengesteld:
Reinier Janssen
voorzitter, JO19 t/m JO15 coördinator
Ron Pos
wedstrijdsecr.
Raymond Dorjee
JO13 t/m Mini’s coördinator
Door in een vroeg stadium te starten met het indelen van teams, is de seizoenstart rustig
voorlopen. Spelers(ters) wisten bij aanvang van de trainingen en de competitie bij welke
categorie ze waren ingedeeld.
Voor alle teams waren we voorzien van een hoofdtrainer, aangevuld met één of twee
assistent-trainers. Deze trainers werden aangestuurd door een HJO.
Helaas hebben wij halverwege het seizoen, in goed overleg, afscheid genomen van de HJO.
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.
Medio november is de start gemaakt voor de organisatie van een jeugdtoernooi, echter
hebben de corona perikelen roet in het eten gegooid.
Doordat het seizoen niet kon worden uitgespeeld, heeft het jeugdbestuur samen met het
hoofdbestuur een aantal zaken naar voren getrokken. Hierdoor is medio mei al een start
gemaakt voor het komende seizoen 2020-2021.

Spelers(sters) hebben getraind in hun nieuwe leeftijdscategorie en hebben waar mogelijk
kennis gemaakt met hun nieuwe trainer(s).
Ook de functie van HJO is vervangen door de Technisch Manager.
We hebben afscheid genomen van Robert Donice (JO15), Roland de Krijger (JO11) en Terry
Reinders (Keeperstrainer). Het jeugdbestuur heeft samen met de Technisch Manager in de
periode mei/juni diverse gespreken gevoerd met potentiele trainers. Het resultaat is dat ook
voor het komende seizoen alle vacante posities zijn ingevuld.
Het jeugdbestuur

Jaarverslag seniorencommissie 2019 – 2020
Competitieverloop ZCFC teams
De competitie 2019 – 2020 is door de coronavirus niet uitgespeeld. Hierdoor promoveren
of degraderen er geen teams. De resultaten van de meeste ZCFC teams tot de coronavirus
waren over het algemeen niet erg succesvol. Uitzondering waren ZCFC 3 en ZCFC 45+1. Het
3e stond op het moment dat de coronavirus uitbrak op de eerste plaats en de veteranen bij
de eerste drie. ZCFC 1 en ZCFC 2 eindigden in de onderste helft van de competitie. De
nieuwe teams ZCFC 4, spelers overgekomen van PSZ, en ZCFC 9, team van Tim Drion,
eindigden in de onderste regionen. ZCFC 9 werd zelfs laatste zonder een punt te halen.
Kantine- terreindienst
Elk team dient 3 a 4 keer per seizoen ’s-middags kantinedienst te draaien. Het programma
voor de kantinedienst is aan het begin van het seizoen bekend bij de aanvoerders. Dank
gaat uit naar Aart Rijken die het programma maakt. ’s-Morgens dienen de spelers van de
seniorenteams terreindienst te draaien. Gelukkig komt bijna iedereen zijn verplichtingen na.
Scheidsrechters
Allereerst wil ik alle scheidsrechters bedanken dat zij elke week wedstrijden willen leiden.
Elk jaar doe ik een oproep of iemand zich geroepen voelt om scheidsrechter te worden. Dat
heeft tot op heden geen of nauwelijks resultaat opgeleverd. Gezien de leeftijd van de
meeste scheidsrechters bij ZCFC is het noodzakelijk dat er verjonging komt. Gebeurt dit niet
dan zie ik het in de toekomst somber in. Dit houdt in dat spelers van ZCFC zelf de
wedstrijden moeten gaan fluiten.
Sportiviteit
Dit punt mag ook een keer ter sprake komen. Als je bij ZCFC voetbalt dan staat sportiviteit
hoog in het vaandel. Er zijn nauwelijks of geen calamiteiten bij de wedstrijden van ZCFC.
Daarom is het zo geweldig om bij deze club lid te zijn en te voetballen.
Tot slot
Hierbij wil ik Peter de Vries, bestuurslid ZCFC, bedanken voor de prettige samenwerking. Ik
kon altijd een beroep op hem doen.

Verder wens ik iedereen, hangt van de coronavirus af, een mooi en succesvol seizoen toe.
Jan Dorjee,
Wedstrijdsecretaris.

Gedragscommissie en ethische zaken
Vanuit de gedragscommissie/ethische zaken kan worden gemeld dat er ook dit jaar geen
meldingen zijn ontvangen. De VOG-verklaringen voor de trainers/vrijwilligers zullen ook voor
het nieuwe seizoen worden opgevraagd.

Damescommissie 2019/2020
VR30+1 is volledig in het nieuw gestoken, dankzij Sponsor Montis Bouw. Ook de Dames 1 zijn
dit jaar van een nieuw tenue voorzien met als sponsor Klaas Vis. Zeer veel dank aan deze
bedrijven dit hebben mogelijk gemaakt. Beide teams lopen er de komende jaren top bij. D

Barcommissie 2019/2020
De barcommissie heeft een -net als alle andere commissie- een bijzonder jaar achter de rug.
Corona heeft ook hier een forse impact gehad. Een gelukje: pal na een succesvolle dag op 7
maart met zanger en veel bezoekers, waren de voorraden nagenoeg op. De bestellingen vlak
voor de lock-down konden worden geannuleerd en Heineken heeft alle nog op voorraad
aanwezige vaten retour genomen. De nog aanwezige voorraad tijdens Corona was nagenoeg
nul.

Sponsorcommissie 2018-2019
Sponsoring heeft dit seizoen een deukje opgelopen. De inkomsten waren stabiel, maar door
de Corona crisis zijn er wel wat beperkte achterstallige betalingen. Deze zijn ook verwerkt in
de jaarrekening. Alle andere inkomsten vanuit sponsoring zijn stabiel gebleven. De
verwachting voor het komende seizoen is wel dat ook hier de inkomsten -beperkt- zullen
teruglopen. Bijna alle teams zijn nu voorzien van een shirtsponsor, en ook de jeugd heeft
het afgelopen een enorme impuls gehad met de sponsoren van Stacon, Hijsen met Prinsen,
WorkSolutions en ICL. Veel dank ook aan Mario Kooi die de afgelopen jaren de sponsoring
voor o.a. de selectie heeft gedaan; het komende seizoen stopt deze sponsor.

Accommodatiecommissie 2018-2019
De eerder aangekondigde glasvezelverbinding laat helaas op zich wachten. Glasvezelbuitenaf
heeft laten weten dat het minimaal een jaar langer gaat duren voordat ook ZCFC zal worden
aangesloten. Prioriteit ligt bij andere gebieden die eerst zullen worden aangesloten. Helaas
nog even geduld dus…
Tijdens de Corona-stop is er heel veel werk verzet:
- De toiletten van unit 1 zijn vervangen. Veel dank aan ook hier de vrijwilligers die dit
voor elkaar hebben gekregen. Ook de plastic koepels in de kleedkamers waren aan
vervanging toe.
- De mopperploeg heeft tijdens de Corona-stop alle koepels vervangen.

-

-

Dankzij een financiële donatie van het Schipholfonds, kon worden gestart met de
aanleg van het Panna-veldje voor de kantine. Inmiddels is dit bijna gereed. Een
hoofdrol hierbij voor Martin Tucci en Mario Kooi en de veteranen.
Terrasoverkapping: Dankzij een forse groep vrijwilligers en de financiële bijdrage van
de club van 100, is de terrasoverkapping snel gerealiseerd. Noodzakelijk, omdat het
aantal plaatsen in de kantine van 250 -door de Corona maatregelen- gereduceerd is
tot maximaal 40. Met het uitbreiden van het buitenterras en het ‘ombouwen’ van
het wedstrijdsecretariaat naar een uitgiftepunt (buiten) voor koffie, thee en
broodjes, slaan we 2 vliegen in 1 klap. Een niet nader te noemen
communicatieadviesbedrijf, heeft het terras van een paar bluetooth boxen voorzien
(geen terras zonder muziek)
De Speeltuin is door de veteranen vakkundig van het onkruid bevrijd. Voor de langere
termijn zal het zand worden vervangen door inmiddels al aangeschafte rubberen
tegels en gras, waardoor het niet alleen vriendelijker en veiliger voor de kinderen zal
worden, maar ook onderhoudstechnisch een stuk aantrekkelijker.

Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2019/2020
Ook hier heeft Corona een forse impact gehad. Na de bekendmaking van de lock-down, zijn
alle vrijwilligersbijdragen bevroren en is er voor de hoofdtrainer werktijdverkorting
aangevraagd. Al eerder in het seizoen was gecommuniceerd dat de wegen van de
hoofdtrainer en ZCFC zouden scheiden (https://zcfc.nl/wegen-zcfc-en-hoofdtrainer-scheidenna-dit-seizoen/).
Een korte zoektocht met als resultaat het aanstellen van Willem Zeijlmans en Ron Karreman:
Willem hoofdtrainer en Ron als Technisch manager binnen de club. Ook konde we melden
dat Maikel de Vries –na het behalen van het kampioenschap met het 2e elftal het afgelopen
seizoen- de coaching en trainingen van het 2e elftal zal blijven doen. De begeleiding van de
JO19-1 zal in het nieuwe seizoen worden verzorgd door Damiën Prinsen, de JO17-1 door
Mitchel Beckman. De keepers zullen getraind gaan worden door Steef van Dam. Zowel de
selectie senioren als de JO19 en de JO17 zullen door deze groep -als geheel- begeleid gaan
worden. De groei van ZCFC en de doorstroming van de jeugd naar de selectieteams van de
senioren, vraagt om een nieuwe richting voor de komende jaren. Samen met de Technische
Commissie hebben we veel gediscussieerd over de toekomst club. ZCFC groeit en de
aansluiting tussen jeugd en senioren is cruciaal in deze nieuwe fase voor de club. Met deze
invulling van de technische staf voor de komende seizoenen, is een eerste cruciale stap
gezet. In januari zijn de teams hierover geïnformeerd: ZCFC_2020_2023_30012020_final
In maart werd bekend gemaakt dat, per direct, Willem Zeijlmans en Ron Karreman bij ZCFC
gingen aansluiten om de selecties van de senioren en de jeugd verder vorm te gegeven en
definitief te maken. E.e.a. in samenspraak met Maikel Vries (2e), Damien Prinsen (JO19) en
Mitchell Beckmann (JO17). Uitgangspunt hierbij was de positie van eigen jeugd en de
eventuele aanvulling van buiten af zoals aan de selectie gepresenteerd in januari.
Een paar uitgangspunten destijds gepresenteerd:
- Kwalitatieve impuls voor de selectie
- Focus op doorschuiven eigen jeugd naar selectie
- Ultiem faciliteren vanuit vereniging en, nee, we gaan geen spelers betalen

-

Geen vriendenteams in selectie-elftallen

Uit de vele gesprekken kon -ondanks Corona- al vrij snel een compleet beeld van de nieuwe
selectie worden gegeven: https://zcfc.nl/zcfc-versterkt-selectie-voor-het-nieuwe-seizoen/
Zoals zo vaak geroepen: het voetbal verschuift in rap tempo van de zondag naar de zaterdag.
Als echte Zaanse zaterdagclub uitkomend in de 3e klasse, is het belangrijk de balans te
vinden tussen doorgroei van eigen jeugd en daarnaast een kwalitatieve impuls te geven aan
de selectie van buitenaf. ZCFC groeit en de aansluiting tussen jeugd en senioren is cruciaal in
deze nieuwe fase voor de club. Onder leiding van Ron Karreman als Technisch Manager – in
samenspraak met Willem Zeijlmans (hoofdtrainer), Maikel de Vries (2e), Damien Prinsen
(JO19) en Mitchell Beckmann (JO17)- zullen de selecties van de senioren en de jeugd verder
worden vormgegeven en definitief worden gemaakt. Hierbij zal scherp worden gekeken naar
de positie van eigen jeugd en de eventuele aanvulling van buitenaf.

