


Welkom op de Algemene 
Ledenvergadering 2019/2020

ZCFC - het Zaans Oranje

28 september 2020
Hoofdbestuur ZCFC



Agenda
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6. Begroting ZCFC 2020/2021

7. Aan – en aftredende bestuursleden

8. Rondvraag en sluiting 



Ter overdenking

1 Korintiërs 1:10-16

Waarschuwing tegen verdeeldheid
Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat 
gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij 
samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin 
van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.
En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; 
en ik van Cefas; en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u 
gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?
Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;
Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb.



In Memoriam

• Coos Keetbaas (15/3/1954 – 16/11/2019)

• Gerrit de Louw (4/1/1953 – 10/12/2019)

• Jan Vos (04/1943 – 28/11/2019)

• Dirk Vink (19/09/1948 – 09/01/2020)

• Piet Bes (9/10/1944 – 31/03/2020)

• Wim van Meel (30 juni 1938 – 10 juni 2020)



Jubilarissen

• 25 jaar: Mauritz Groenhof
• 50 jaar: Rinus Vink en Henk Bootsman

• Eervolle vermelding (60 jaar lid): 
• Siem Nachbar en 
• Jan Dorjee
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Notulen jaarvergadering 
2019/2020

• Notulen zijn gepubliceerd op de website

• Zijn hier vragen over?
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Missie

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



Doelstellingen Hoofdbestuur 
2015-2019

2016 2017 2018

Borgen

Bouwen

Betrokkenheid

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

• Uitbouwen sportieve basis
• Communicatie
• Groei naar max 750 leden

• Hogere betrokkenheid van een 
grotere groep leden

• Duidelijke profilering ZCFC in 
Zaanstreek

2019

Plan 2015 (5 jaar geleden)



Doelstellingen Hoofdbestuur - I
• Financiële borging voor de komende 3-5 jaar 

(aanleggen reserves)
• Duidelijker profilering ZCFC (intern & extern)

– Gezamenlijke vertrekpunten (missie, visie, 
strategie) ZCFC

– Gezamenlijk ZCFC belang

• Nieuw leven blazen in sponsoring
• Duidelijkere rol en taakverdeling 

Hoofdbestuur, Jeugdbestuur en Commissies 
(governance)
– Verslaglegging naar leden (transparantie)
– Vaststellen gemaakte afspraken
– Aanspreken wanneer afspraken niet nagekomen zijn, 

vieren van successen van de verschillende groepen

V

V
V
V

V

V
V

Plan 2015 (5 jaar geleden)



Doelstellingen Hoofdbestuur - II
• HB functies zo breed als mogelijk invullen
• Normen en waarden ZCFC duidelijker 

uitdragen (waar staan we voor); trots op ZCFC
• Betrokkenheid leden verhogen
• Meer activiteiten voor zowel jeugd als 

senioren
• Zorgdragen voor een zo goed als mogelijke 

transitie (verhuizen of blijven)
• Wees een goede gastheer voor AZ, dit is in het 

belang van ZCFC
• Eenduidige communicatie naar leden via 

centrale kanalen
– Website, Maandelijkse nieuwsbrief
– Social media (FB, Twitter)

V

V
V
V

V

V

V

V
Plan 2015 (5 jaar geleden)



Financiele doelstellingen 
komende 3-5 jaar

• Opbouwen financiële reserves voor:
– Of renovatie huidige accommodatie (bij blijven op de 

Kalverhoek)
– Of inrichting nieuwe accommodatie op nieuwe locatie

NB: Geen investeringen voor de langere termijn zolang niet 
duidelijk is of ZCFC op de Kalverhoek kan blijven (alleen 
hoogst noodzakelijke onderhoud)
Wel doen: Investeringen die direct geld opleveren 
(afschrijftermijn max. 3 jaar)

V

V

Plan 2015 (5 jaar geleden)
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Uitgaan van eigen kracht

• Lichte aanwas van nieuwe spelers bij ZCFC t.o.v. Vorig 
seizoen, zowel jeugd als senioren

• Bijna alle leeftijdscategorieën bij de jeugd nu ingevuld 
(solide KNVB Pyramide)

• Redenen waarom nieuwe leden naar ZCFC komen: 
gezellig, nette vereniging, goede accommodatie, geen 
gekkigheid, ja, zelfs meer prestatiegericht…

• ZCFC samen met KFC de meeste seniorenteams in de 
Zaanstreek (!)

• Andere verenigingen krimpen, wij blijven 
stabiel/groeien licht



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?



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 1 Dirk Slootweg

Masseur Dennis Kuijken

Keepertrainer Steef van Dam

Teammanager 2 Jeroen Hendriks



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
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En toen kwam Corona…

• Competitie stopgezet door KNVB, complex 
gesloten

• Half maart alle bestellingen, investeringen 
stopgezet

• Vereniging in ‘slaapstand’ gezet, kosten 
reduceren

• Vrijwilligersbijdrage stopgezet
• NOW aanvraag + werktijdverkorting hoofdtrainer
• Overleg via ZOOM, ZCFC en alle voorzitters van 

de Zaanstreek
• Statement in media over contributie



Tijdens Corona…

• Juni-juli: dankzij de vele vrijwilligers & trainers: 
doortrainen bij Zet

• Communicatie naar leden via ZOOM, website, 
email en social media kanalen

• Veel, heel veel overleg
– Bestuur (scenario’s schetsen, impact en acties bepalen)
– Vrijwilligers/Trainers (nieuwe seizoen)
– Voorzitters Zaanse Voetbalcubs (kennis en kunde delen)



Tijdens Corona…



En alleen maar dankzij een 
topteam aan vrijwilligers!
• Nieuw toiletten unit 1
• Koepels kleedkamers 

vervangen
• Aanleg Panna-veld
• Speeltuin onkruid-vrij
• Corona-terras
• Hele complex Corona-Proof



Agendapunt- Voorstel tot het omzetten van 
de voorzieningen groot onderhoud, spelersbus en 
jubileum naar voorziening onvoorziene 
omstandigheden.

Corona heeft een forse impact op onze vereniging, zowel financieel als 
sportief. De verwachte financiële gevolgen voor de toekomst zijn 
verwerkt in de begroting, echter hoe lang deze crisis gaat duren en 
welke financiële gevolgen deze verder kan gaan hebben, is van vele 
factoren afhankelijk. 

Het bestuur vraagt de leden om de opgebouwde reserves om te zetten 
naar een post ‘onvoorziene omstandigheden’ zodat deze spoedig kan 
worden ingezet mocht dit door omstandigheden nodig zijn. Het is 
echter de insteek van het bestuur GEEN gebruik te maken van deze 
post ‘onvoorziene omstandigheden’ en zodra de crisis weer voorbij is 
de reserveringen weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke doel 
(onderhoud, bus, etc.)



Agenda
1. Opening ALV door de voorzitters 

2. Notulen jaarvergadering 2019/2020 

3. Terugblik seizoen 2019/2020

4. Corona & ZCFC

5. Financiën 

6. Begroting ZCFC 2020/2021

7. Aan – en aftredende bestuursleden

8. Rondvraag en sluiting 



Financien

ACTIVA PASSIVA

000 Gebouwen en Inventaris 95.525 200 Eigen vermogen 120.550

020 Voorraden 9.465 220 Voorzieningen 34.885

050 Debiteuren en vooruitbetaald 3.395 350 Nog te betalen / verwachte kosten 19.252

100 Liquide middelen 61.827

Neg. Resultaat seizoen 2019-2020 4.475

totaal 174.687 174.687

BALANS PER 30-06-2020



Financien

V&W Budget V&W Budget
2018-2019 2019-2020 2019-2020 verschil 2020-2021

800 - Contributies 63.181 68.000 73.426 5.426 68.000 mogelijke terugval betalingen 
810 - Sponsorgelden 30.623 27.750 20.685 -7.065 Thermo4U weggevallen 20.000 sponsoring onder druk
820 - Acties en loterijen 4.936 5.000 4.536 -464 4.000
850 - Diverse baten 280 0 5.200 5.200 500

890 - Kantine-inkomsten 58.955 63.523 42.940 -20.583 Verminderde inkomsten 45.000 50% 1e tm december en 75% 2e hj
490 - Kantine-inkopen -31.298 -35.425 -24.005 11.420 44,5% -24.650 

400 - Personeelskosten -44.412 -39.361 -39.345 16 -46.700 
410 - Huisvestingskosten -34.424 -34.800 -33.400 1.400 -31.150 
430 - Accommodatiekosten / sportvelden -12.012 -12.500 -13.465 -965 -9.000 oa geen voorzieningen
440 - Wedstrijdkosten -26.430 -26.200 -26.655 -455 -21.000 
450 - Bestuur en commissies -13.202 -11.250 -6.578 4.672 -5.000 
480 - Diverse lasten -2.737 -2.737 -5.223 -2.486 extra afschr debt AZ(kaarten) 0 reeds afgeschreven
510 - Afschrijvingen -2.000 -2.000 -2.591 -591 0 geen afschrijvingen inventaris e.d.

VERLIES -8.540 0 -4.475 0

Resultaat 2019 -2020
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Begroting
Er zijn voor volgend seizoen heel veel onzekerheden zowel aan 
opbrengstenkant (bij een geheel/gedeeltelijke lock down; uitval van 
sponsoren, verminderde kantineopbrengsten en contributie) als aan 
kostenkant (personeelskosten, huur, nutsvoorzieningen, afdracht KNVB).
Er worden daarom alleen essentiële kosten gemaakt en geen reserveringen 
gedaan.

De financiële situatie wordt voortdurend bewaakt door de penningmeesters 
en in het bestuur besproken.
Maatregelen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen zullen 
afhankelijk van de situatie bepaald worden.



Wensen voor de (nabije?) 
toekomst
Zal een zeer uitdagend seizoen/jaar worden. Coronavirus is niet 
verdwenen en zal een forse impact blijven houden. Desalniettemin zijn 
er de nodige operationele wensen…
• Verdere uitbreiding terrasoverkapping

• Meerjarig Onderhoudsbegroting Plan (MJOB)

– Financiering en vrijwilligers voor uitvoering de grootste bottleneck

– Investeringen en verduurzamen clubhuis

• Vernieuwen statuten (is door Corona blijven liggen)

• Speeltuin

– Onderhoudsarm

– Jeu de Boule baantje naast speeltuin

– Rubber matten (veiligheid)

• Oprichten van een Denktank

• Nieuw Scorebord

• Glasvezel

• Nieuwe terrastafels

• Ophogen tegels i.v.m. wateroverlast
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Aan- en aftredende bestuursleden

In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar.

Aftredend en niet herkiesbaar:
• Jeroen Hendriks (bestuurslid/Secretaris)

Aantredend
• Martin Tucci (bestuurslid)
• Ben Bilyj (bestuurslid/Secretaris)

• Te benoemen commissieleden door bestuur: Jeroen Hendriks, Michel Post



Organogram ZCFC – taakverdeling 
en aanspreekpunten HB

Hoofdbestuur

Algemene Leden Vergadering Kascommissie

G-Commissie

Dames 
Commissie

Gedrags-
commissie

Sponsoring

Wedstrijd 
secretariaat

AZ/Gemeente

Bar Commissie

PR/ 
Communicatie

AZ KNVB zaken

Secretariaat 
HB

Senioren 
commissie

Leden 
administratie

PR/ 
Communicatie

Financiële 
administratie

AZ financieel Ethische 
zaken
Accommo-
datie 
commissie

Jeugd-
scheids-
rechters 

Jeugd-
bestuur

HJO

Activiteiten 
commissie 
jeugd 

Voorzitter 
I  

Voorzitter 
II

Secretaris Penning-
meester 

(2x)

Dirk Slootweg Martijn Jonker Ben Bilyj Peter de Vries Rob Vos/ 
Rob Wooldrik

Iede Wakker

Leden & 
senioren

Ethische 
zaken & 
accomo-

datie

Jeugd-
voorzitter

Reinier 
Janssen

Martin Tucci

Activiteiten 
& promotie

Sponsorcommissie (Jeroen Hendriks)

Damescommissie  (Vacant/a.i. Martijn Jonker)

Technisch beleid (Arnold Hendriks/Harry Koster)

Evenementen en promotie (Michel Post)

G-Commissie (Ruurd Holwerda/Sjoeke Volcklandt)

Accommodatiecommissie (Ron Waij)

Commissies (door bestuur benoemt)
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