Notulen
Algemene Leden Vergadering
Maandag 28 september 2020 19:30 – 22.00 in clubhuis De Inzet
Aanwezig: zie presentielijst
Agenda
1. Opening ALV door de voorzitters
2. Notulen jaarvergadering 2019/2020 3. Terugblik seizoen 2019/2020
4. Corona & ZCFC
5. Financië n
6. Begroting ZCFC 2020/2021
7. Aan en aftredende bestuursleden
8. Ronvraag en sluiting
1. Opening ALV door de voorzitters
Dirk gaat voor in gebed In Memoriam Jubilarissen
2. Notulen jaarvergadering 2019/2020
Vraag m.b.t. notulen: waar zijn de vragen die tijdens de presentatie zijn gesteld?
Notulen goedgekeurd
3. Terugblik seizoen 2019/2020
Zie presentatie
Vraag: groeien senioren of junioren meer? Inmiddels 13 senioren teams. Jeugd in alle leeftijdsklassen teams > stop op
senioren teams maar ruimte overhouden voor de jeugd > 30 teams max in de club > groei wordt bepaald door het
aantal vrijwilligers die je hebt (trainers/begeleiding etc.)
4. Corona & ZCFC
Zie presentatie
5. Financië n
Zie presentatie
Vraag: voorstel omzetten van voorzieningen > corona potje > wat als het niet nodig blijkt te zijn? Dan wordt het geld
terug gestort naar voorzieningen.
Vraag: wat zijn onvoorziene dingen? Sponsor inkomsten daalt, contributie daalt, baromzet daalt etc.
Vraag: wat loop je mis in een seizoen aan vaste lasten? Ongeveer XXk.
Onvoorziene omstandigheden: gedwongen investeringen, geleden verlies dekken etc. Agendapunt>>iedereen
akkoord.
Financië n: Gebouwen en inventaris staan op de balans maar zijn eigenlijk niks waard (Rob Wooldrik).
Waarom hogere personeelskosten? Was al afgesproken voordat Corona kwam. Afgesproken per termijn te betalen (en
aanspraak op werktijd verkorting indien lockdown).

Vanwaar de hogere baten? Geld gekregen i.v.m. gebruik velden DZS (van de gemeente). Hoe omzet verhogen: Hogere
prijzen op de bar ingevoerd (Coronakwartje
Vragen begroting jaarrekening?
Vraag Rob: kan de kascommissie iets zeggen over de kascontrole? Jan Hartog en Kaper hebben check gedaan
Conclusie: alles goedgekeurd en complimenten
Nieuwe kascommissie leden nodig? Bij voorkeur alleen een reserve lid (Dhr. Pieters meldt zich).
6. Begroting ZCFC 2020/2021
Zie presentatie
7. Aan en aftredende bestuursleden
Zie presentatie
8. Rondvraag en sluiting
Vraag van het bestuur aan de leden: Terras overkapping ook aan de zijkant van de kantine laten maken, akkoord?
(want omzet stijgt hierdoor aanzienlijk).
Financië le meevaller want de gemeente Zaanstad gaat 3 maanden huur betalen we krijgen 1750 terug > investeren in
nieuwe terras overkapping.
Vraag: Arie Pieters > moet buitenterras geen omheining? Nee hoeft niet.
Michel Brand: hoe gaat het met de hal? Communicatie gaat goed met AZ, alles blijft bespreekbaar (AZ gebruikt
kleedkamers en wij de hal).
Jan Westrik: kan je wat meer vertellen over de spelersbus (de G bus) > in het kader van het drukken van de kosten (4k
per jaar) > een van onze leden huurt nu de bus op basis van sponsorgelden > op maandag t/m vrijdag.
Jan Dorjee: ergert zich aan de doeltjes op de velden > Martijn > we blijven erop hameren maar mensen zijn makkelijk
en ruimen het zelf niet op > wedstrijd mag anders niet beginnen.

