
Financiën 2020 - 2021 en begroting 2021 - 2022 
Financieel verslag en toelichting op de cijfers 2020 - 2021  
Het vorige seizoen moeten we sportief maar snel vergeten. Financieel is er echter wel veel gebeurd. 
Nu het nieuwe seizoen weer is begonnen kunnen we  weer hopen op wedstrijden. De financiële 
status is en was stabiel maar we moeten blijven kijken hoe we de inkomstenstroom kunnen 
uitbreiden en lasten kunnen beperken. 
 
De ingezette maatregelen om de financiële gevolgen van de Corona crisis op te vangen hebben hun 
vruchten afgeworpen, te weten: 
• Beperking inkoop kantine, maar toch nog (beperkte) kantine-inkomsten door een overkapping 

e.d. 
• We hebben gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. TVL en TASO. 

 
Er zijn extra kosten gemaakt: 
• Terrasoverkapping uitgebreid en terrasverharding vernieuwd. De kosten van deze investering zijn 

mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de club van 100 en de Vriendloterij, maar ZCFC 
moest toch het overgrote deel uit eigen middelen halen. Veel dank voor alle arbeid welke de 
vrijwilligers hebben moeten verzetten. We zijn blij dat bijna alle sponsoren en leden hun 
(abonnement)gelden hebben betaald ondanks dat er geen wedstrijden en weinig trainingen door 
konden gaan. 

Uiteindelijk hebben we de gebruikelijke voorzieningen toch kunnen verhogen met de jaarlijkse 
dotatie, waarna het eindresultaat met een klein negatief verschil sluit. 
 
Toelichting resultatenrekening:  
• 65% minder kantine omzet. 
• Een meevaller waren de niet verwachtte achterstallige betalingen van een sponsor. 
• De personeelskosten zijn iets lager door de tijdelijke trainingsstop waardoor trainers minder 

vergoeding kregen. 
• De accommodatiekosten zijn éénmalig hoger door uitbreiding terras, stoelen en tafels.  
• Het eindfeest is voorzien voor € 5.000, welke de leden hebben verdiend na dit Coronajaar. 

 
Toelichting balans:  
We hebben de betalingsregeling met Vattenfall uit eigen beweging voorgezet t/m december 2021 en 
zal dus nog een vervolg krijgen. E.e.a. is reeds voorzien op de balans. 
Het negatieve resultaat van afgelopen seizoen komt dan ten laste van deze algemene reserve. 
 
Begroting 2021-2022 
Er blijven nog veel onzekerheden door bijvoorbeeld gedeeltelijke ‘lock down’; uitval sponsors, 
kantineopbrengsten, maar ZCFC wil toch doorzetten op verbetering van de kantine en kleedkamers 
zoals een groter ballenhok, vervangen van de stalen buitendeur, dubbele beglazing en vernieuwing 
van de toiletten van kleedkamer units 2 en 3.  Dit door gebruik te maken van overheidssubsidie en de 
voorziening groot onderhoud. 
 
De financiële situatie wordt voortdurend bewaakt, in het bestuur besproken en uitgaven zo nodig 
bijgesteld. 
  
Duo-penningmeesters ZCFC 
Rob Vos en Rob Wooldrik 
 
 



Jaarverslag Technisch Manager seizoen 2020 - 2021 (Jeugd en senioren) 
Het is een moeilijk seizoen geworden: De Coronamaatregelen hadden een forse impact op zowel de 
jeugdteams als de seniorenteams. De selectieteams (1&2) begonnen matig aan de competitie en 
konden dit niet herstellen omdat na 4 wedstrijden het niet meer mogelijk was om te voetballen. 
In het seizoen 2020/2021 was het moeilijk een balans te vinden voor beide teams: nieuwe spelers en 
een fragiel evenwicht met betrekking tot de posities (teveel doelverdedigers, te weinig centrale 
verdedigers en middenvelders, etc.)  
 
Selectie 1e en 2e elftal 

• 4 uit de JO-19  
• 11 van andere verenigingen  
• Weg of gestopt of langdurig geblesseerd 6  
• 1 speler terug naar de JO-19   
• Er is begonnen met een selectie van 41 spelers.  
•  

Het bestuur heeft er alles aan gedaan om een zo een optimale mogelijkheid te creëren om presteren 
mogelijk te maken. Nieuwe trainingsballen en iedere speler van de selectie kon beschikken over een 
training tenue met een tas.  
 
Jeugd 
De jeugd begon met de volgende teams in 2020 

• JO-19 (19 spelers): Trainer Damien Prins  
• JO-17 1 (14 spelers) en JO-17 2 15 spelers: Trainers  Mitchel Beckman (gestopt in oktober) en 

Jorim Spek  
• JO 16 (17 spelers):  Trainers Mischa Kef en Mike Nieuwland  
• JO 14 (17 spelers): Trainer Marco Kossen  
• JO-13 (12 spelers): Orfeo Dielingen  
• MO13 (13 speelsters): Ramon Kaufman  
• JO-11 (12 spelers): trainers Maurice Stor en Martijn Lambrechts  
• JO-9 (14 spelers): trainers Bert van Kralingen en Joost Reijers  
• JO 8 (8 spelers): trainers Bert van Kralingen en Martijn Lambrechts  
• En de Mini’s onder leiding van Stephanie Dorjee 

 
Tijdens de corona-tijd, als het mogelijk was, waren deze trainers altijd aanwezig ook vaak op 
zaterdag. In deze lastige periode hebben veel trainers belangeloos zich optimaal ingezet om de jeugd 
in beweging te houden, een compliment! Er is veel werk verzet om tussen alle wisselende 
maatregelen door, en zonder wedstrijden, toch te kunnen voetballen. De clinic van StreetKings viel in 
goede smaak: ca. 100 jeugdleden hebben hieraan meegedaan.  
 
Onderbouw 
Er zijn diverse besprekingen geweest met de trainers en hoofdleider van de onderbouw waarin is 
gesproken over oefenstof, trainingsopbouw en wat is er nodig was de jongste jeugd te motiveren, 
betere voetballers te laten worden en vooral ook om de lol in het voetbal vast te houden. Ook heeft 
de vereniging gezorgd dat er voor er iedere speler van de JO 8 t/m de JO 10 
techniekballen beschikbaar zijn.  
 
Bovenbouw 
Er zijn ook diverse besprekingen geweest met trainers en hoofleider van de bovenbouw wat 
hoofzakelijk ging over het opbouwen van trainingen, tactiek en hoe dit over te brengen in 
bijvoorbeeld een wedstrijd bespreking.  Omdat het seizoen in oktober al was afgelopen zijn er geen 
verdere besprekingen geweest.  



Seizoen 2021/2022 – Selectie 1 & 2 
Voor het komende seizoen zijn er jammer een aantal spelers gestopt of naar een andere vereniging 
overgestapt.  

• 4 spelers zijn in een lager team bij ZCFC gaan spelen  
• 3 spelers zijn er gestopt  
• 1 speler naar een zondagclub omdat hij op zaterdag moet werken  
• 1 speler door werk pas na de winterstop weer inzetbaar  
• 3 spelers naar andere verenigingen (KFC zondag en Westzaan zondag)  

Nieuw:  
• 4 spelers uit de JO-19  
• 3 spelers terug die vorig seizoen waren gestopt  
• 6 nieuwe spelers van andere verenigingen  
• De selectie bestaat voor het nieuwe seizoen uit 40 spelers  
• Er is ook gestart met een jong senioren team om te zorgen dat er voor de talenten uit de 

hogere jeugd teams een betere aansluiting  is met het senioren voetbal.  
  
In het komend seizoen hebben we de volgende trainers weten te behouden/zijn er nieuwe trainers 
bij gekomen:  

• Voor de senioren selectie Willem Zeijlmans en Maikel de Vries  
• Trainer doelverdedigers senioren selectie en jeugd bovenbouw Mike de Kruif (vervanger van 

Steef van Dam) 
• Trainer doelverdedigers onderbouw Jesper Jonker  
• JO-19  Damien Prins  
• JO18-1 Bert van Kraalingen  
• JO 18-2 Jorim Spek  
• JO-17  Mischa Kef  Mike Nieuwland  
• JO-15 Marco Kossen  
• JO- 14  Orfeo Dielingen  
• MO-13  Ramon Kaufman  
• JO-12 Maurice Stor  
• JO-10 Martijn Lambrechts en Joost Reijers  
• JO-9  Jasper   
• JO-8 Rafael Blees  
• Voor de Mini’s word nog een opvolgers gezocht voor Stephanie Dorjee 
• Hoofleider boven bouw Dennis Bos  
• Hoofdleider Onderbouw Raymond Dorjee  

  
Technisch Manager ZCFC  
Ron Karreman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag seniorencommissie 2020 - 2021 
Competitieverloop ZCFC teams 
Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat laatste ronde van de competitie op 10 oktober 2020 is 
gespeeld. Dit was natuurlijk voor iedereen een grote teleurstelling. De resultaten van de gespeelde 
wedstrijden van de teams is dan ook niet relevant. 
 
Dit seizoen is onze zeer gewaardeerde scheidsrechter Jan van ’t Hof na een slopende ziekte 
overleden. Wij, ZCFC, zullen hem erg missen. Jan was niet de persoon die op de voorgrond trad. Floot 
wekelijks zijn wedstrijdje.  
De jaren dat ik hem ken was Jan een persoon waar je altijd op kon rekenen en altijd in was voor een 
gezellig praatje. Voor zijn familie, vrienden en kennissen is dit een heel groot verlies en wensen hen 
heel veel sterkte toe namens ZCFC. 
 
Het mixtoernooi dat op 3 juli 2021 is gehouden was zeer geslaagd. ’s Avonds was er ook nog een  
gezellige barbecue met live muziek. Degene die deze dag hebben georganiseerd worden bedankt 
voor hun tijd en inzet. Dit is voor herhaling vatbaar. 
 
Ik hoop dat het komend seizoen beter verloopt dan dit seizoen. Als wij het coronavirus de baas zijn 
dan wens ik iedereen een mooi en sportief seizoen toe. 
 
Jan Dorjee 
Wedstrijdsecretaris. 
 
Gedragscommissie en ethische zaken 2020 - 2021 
Vanuit de gedragscommissie/ethische zaken kan worden gemeld dat er in dit seizoen geen 
meldingen zijn ontvangen. De VOG verklaringen voor alle trainers/vrijwilligers zullen ook voor het 
nieuwe seizoen worden opgevraagd. 
 

G commissie 2020 - 2021 
Helaas heeft Dirk Rijken moet stoppen als begeleider i.v.m. zijn werk. Hij was betrokken en erg 
enthousiast. Ook had hij een goede band met de jongens, dus we zullen hem missen. 

Er zijn ook een aantal jongens gestopt om verschillende redenen, Gert Jan Bornebroek en Lars Rijken. 
Gelukkig hebben we nog genoeg spelers, maar de spoeling wordt wel wat dun. We zijn dus op zoek 
naar versterkingen, die er nu aan lijken te komen. 

We begonnen vol goede moed aan het seizoen, maar helaas moesten we na een paar trainingen en 
wedstrijden al weer stoppen door Corona. Dit was voor het team heel vervelend en ze hebben het 
voetbal heel erg gemist. Gelukkig hebben we op het eind nog een paar keer kunnen trainen onder 
leiding van Willem Moreels, die de jongens elke keer weer een leuke training voorschotelt. De 
afsluitende dag bij ZCFC werd goed bezocht en leuk bevonden. 

We hopen dat we komen seizoen weer vrijuit kunnen trainen en voetballen, maar het blijven 
onzekere tijden, we hopen op het beste. 

Namens de G begeleiding, 
Ruurd Holwerda 
 



Damescommissie 2020 - 2021 
Net als andere elftallen werd ook de damescompetitie stilgelegd door de Corona en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen.  Het aantal damesteams (senioren) is voor het nieuwe seizoen gelijke 
gebleven: Dames 1 en de VR30+ die beide weer competitie zullen gaan spelen. Het aantal 
damesteams bij de Zaanse voetbalclubs is over het algemeen afgenomen in aantal, wel zijn er veel 
verschuivingen binnen de verschillende verenigingen. Bijzonder om te vermelden is dat bij de jeugd 
het enthousiasme tijdens Corona (de vele trainingen die wel mochten, onder leiding van Ramon 
Kaufmann en Orfeo Dielingen), geresulteerd heeft in een behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen voor 
het MO13 team.  
 
Martijn Jonker 
 
Sponsorcommissie 2020 - 2021 
 
Ca. vier jaar geleden is er gekozen om niet afhankelijk te willen zijn van enkele grote sponsoren, maar 
juist te spreiden en in te steken op de breedte (meer kleinere sponsoren). Aanleiding hiervoor was 
een aantal omringende voetbalclubs dat het plots zonder hoofdsponsor moest stellen en daardoor 
bijna direct in de financiële problemen terecht kwam. Erg dankbaar zijn we dan ook dat bijna alle 
sponsoren, ondanks Corona, de club trouw zijn gebleven. Tijdens Corona zijn er via de social media 
kanalen een aantal momenten geweest waarbij is opgeroepen juist onze sponsoren te ondersteunen. 
Een beperkt aantal sponsoren (2) heeft door Corona wel aangegeven niet geheel aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen, waarvoor begrip vanuit de vereniging. De financiele impact 
hiervan was gering. 
 
Hoofdsponsoren 
Het contract met Thermo4U liep aan het einde van dit jaar af. De zoektocht naar een nieuwe 
hoofdsponsor liep vanwege Corona moeizaam. Zeer blij dat de huidige sponsoren (Klaas Vis, OM 
Bouwgroep, SKEG en van Dalsem) hebben aangegeven door te willen gaan en dat Grillhelden aan 
deze mooie groep voor de komende 3 jaar kan worden toegevoegd. Grillhelden heeft zich uitgebreid 
kunnen presenteren tijdens het afsluitingsfeest aan het einde van het seizoen. De selectietenues zijn 
opnieuw aangeschaft en bedrukt met deze nieuwe sponsoren. 
 
Kledingsponsoren 
De verbintenis met Uhlsport als kledingsmerk en de daarbij gemaakte afspraken over levering en 
prijsstelling is zeer succesvol. Kleinere bedrijven kunnen voor een zeer gering bedrag een compleet 
team sponsoren (periode van 3 jaar). Op 1 team na zijn alle seniorenteams bij ZCFC inmiddels 
gesponsord: van de dames, VR30+, het 3e t/m het 10e elftal. 
 
Martijn Jonker 
 

 
 
 
 
 



Accommodatiecommissie 2020 - 2021 
Het afgelopen seizoen is een seizoen geworden wat anders liep dan gepland. Vanwege het stilvallen 
van de pandemie is wat begonnen is als een luivel uitgelopen op een grote renovatie van het terras 
en daarbij het bouwen van een prachtige overkapping. Dit is gerealiseerd met een groot aantal 
vrijwilligers. Waarvoor dank. 
 
 Er wordt wekelijks veel werk verzet om alles op rolletjes te laten verlopen. Voor iedereen lijkt het 
heel normaal dat de kleedkamer schoon is, het complex vrij van vuil, de groenstroken bijgewerkt. Dit 
kost de mopperploeg heel wat tijd maar wat deze mannen op de achtergrond doen ze met liefde. Ze 
doen dit graag en als ieder zijn eigen verantwoording neemt om zijn rommel op te ruimen dan blijft 
ons complex  een plezierige plek om te vertoeven. 
 
We hopen dat het komende seizoen weer een normaal seizoen mag worden waarbij er volop gebruik 
gemaakt wordt van alle mogelijkheden van ons mooie complex.  
 
Groeten Ron Waij 
Accommodatiecommissie 
 
 


