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Algemene ledenvergadering (ALV) ZCFC 27 september 2021 

Aanwezig: kopie van presentielijst wordt vanwege privacyredenen niet gepubliceerd maar is 

via mail opvraagbaar (secretaris@zcfc.nl).  

Afwezig met afbericht: Piet Klokman, Piet van Tellingen, Willem Kraay Sr., Martijn Jonker, 

Rob Vos, Arnold Hendriks, Martin Tucci. 

1.Opening en welkomstwoord.  

Voorzitter Dirk Slootweg opent om 19:30 uur de ALV 2021. De voorzitter heet de aanwezigen welkom 

en start met een toepasselijk stuk tekst.  

“In de Middeleeuwen was de pest de meest gevaarlijke ziekte in Europa.  In de 13e eeuw kostte de 

‘Zwarte Dood’ het leven van ongeveer een derde van de bevolking. Ook in de tijd van Luther en 

Calvijn braken er nog regelmatig pestepidemieën uit. In 1527 ging de pest rond in Wittenburg en 

andere Duitse steden. Veel mensen waren erg bang om besmet te raken en wilden de stad 

ontvluchten. Luther schreef het boekje ‘Ob man vor dem sterben fliehen möge’. Luther geeft aan 

hoe je als christen alle onnodige risico’s om besmet te raken moet voorkomen, en tegelijk als 

christen hulp moet bieden waar het echt nodig is”. 

Ter Overdenking 

“Ruim 490 jaar jaar verder, hoogwaardige technologie, betere gezondheidszorg en informatie, en 

toch… Zien we dezelfde gedragingen als toen. Een pandemie gaat tenslotte over ons allemaal en reikt 

verder dan het individu. Niet het ‘ik’, maar het ‘wij’’.” 

De woorden van Maarten Luther zijn na 490 jaar daarmee nog steeds relevant. 

“Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd 

ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag 

een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout 

en stro, maar lichaam en leven opvreet. 

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het 

uitroken, de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar 

men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou 

aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou 

zijn. 

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan 

wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van 

andere mensen. 

Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd 

gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd”. 
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Voordat de vergadering officieel wordt geopend vraagt de voorzitter om een moment van stilte voor 

de overleden leden en vrienden van ZCFC.  

• Jan van ’t Hof (25-3-1951 – 03-03-2021) 

• Janny Klokman-Hilarius (12-01-1945 – 24-04-2021) 

• Andries Kramer (19-4-1966 – 26-04-2021) 

• Gé Nieuwenhuizen (25-06-1940 – 03-06-2021) 

• Nettie Meijer (22-06-1937 – 11-06-2021) 

• Willem Anthonius Waij (13-07-1932 – 02-07-2021) 

 

De voorzitter noemt de jubilarissen van dit seizoen. Deze zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie in 

januari 2022 in het zonnetje worden gezet. 

25 jaar lid       

• Remco van Dijk  

• Johan Groot  

• Klaas Dekker  

• Jorik van Barneveld  

• Simeon den Uijl 

 

50 jaar lid 

• Dirk Slootweg  

• Andre de Boorder  

 

Eervolle vermelding 

• Piet van der Brugge (70 jaar lid) 

• Jan Westrik (60 jaar lid) 

• Bert Steenbergen (60 jaar lid) 

• Michiel Kruyver (40 jaar lid) 

• Martin Tucci (40 jaar lid) 

• Simon Kaper (30 jaar lid) 

• Jan Kaper (30 jaar lid) 

• Tjeerd Stel (30 jaar lid) 

• Erik Geerts (30 jaar lid) 

• Cees Bier (30 jaar lid) 

• Kristian de Bruine (30 jaar lid) 

 

2. Notulen ALV 2020/2021 d.d. 28 september 2020. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er op of aanmerkingen zijn op de notulen van vorige 

Algemene Ledenvergadering ZCFC op 28 september 2020. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  

De notulen worden vastgesteld. 
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3. Terugblik seizoen 2020/2021. 

Ook dit seizoen stond volledig in teken van de Corona maatregelen: 

• Competitie weer stilgelegd. 

• Vereniging is tijdens Corona solide gebleven: geen ledenterugloop (eerder aanwas!), geen 

financiële gevolgen (ook dankzij overheidssteun). 

• Toch hier en daar door kunnen trainen (met name Investeren in andere zaken gericht op 

toekomst (terras) of ledenbinding (toernooi ‘StreetKings’ voor de jeugd, mixtoernooitjes, 

online activiteiten (o.a. Bingo en POP Quiz). 

• Vereniging is gegroeid: in uitstraling, binding en ledenaantal. 

• Doelstellingen (voetbal) 2020-2023 zijn een jaar doorgeschoven. 

 

Onze missie is: 

“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”. 

 

Onze visie is: 

“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”. 

 

Voor de komende jaren betekent dit voor ZCFC 2021-2024 een kwaliteitsimpuls voor de hele 

vereniging en tijd voor de vervolgstappen en kwaliteitsimpulsen voor ZCFC voor de periode  

2021-2024 (dit jaar is doorgeschoven vanwege Corona): 

• Meer investeren in kwaliteit en prestatie (spelers en trainers): vertaling beleid naar het 

voetbalveld. 

• In drie jaar tijd zal het eerste bovenin 3e klasse meedraaien (evt. Promotie). 

• Het aantal Jeugdteams uitbouwen in 1e klasse (of hoger). 

• Eigen jeugdteams klaarstomen voor selectie (doorstroom). 

• Jeugdteams sluiten aan: 1e klasse JO19 en JO17 volgend seizoen. Dit zijn de beloften voor 

ZCFC. Er is integrale aansturing van de technisch manager (ook van de selectie van senioren). 

• Trainingskampen voor junioren en senioren (selectie). 

• Alleen aantrekken van kwalitatieve spelers en alleen daar waar geen eigen spelers voor zijn. 

• 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: 

– Technisch Manager voor de gehele vereniging. 

– Duo functie met de hoofdtrainer. 

– Duidelijke voetbalkaders en doelstellingen voor hele vereniging. 

• Focus op doorschuiven eigen jeugd naar selectie. 

• Ultiem faciliteren vanuit vereniging en, nee we gaan geen spelers betalen! 

• Geen vriendenteams in selectie-elftallen. 
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• Oprichten van een O23 elftal (onderlinge wedstrijden bv. 7X7, geen competitie). 

– Junioren die nu net buiten de boot vallen met selectie, of door bijvoorbeeld studie, 

niet 2x in de week kunnen trainen. 

– Trainer aanstellen voor dit team. 

 

Het doel: het ‘verhogen prestatieprofiel van ZCFC en daarmee verbeteren aantrekkingskracht van de 

club (prestatie)”. 

 

ZCFC moet blijven uitgaan van eigen kracht. Een stand van zaken waar dit tot heeft geleid: 

• Er is een lichte aanwas van nieuwe spelers bij ZCFC t.o.v. vorig seizoen, zowel jeugd als 

senioren. 

• Bijna alle leeftijdscategorieën bij de jeugd nu ingevuld. 

• Redenen waarom nieuwe leden naar ZCFC komen: gezellig, nette vereniging, goede 

accommodatie, geen gekkigheid, ja, zelfs meer prestatiegericht. 

• ZCFC, de vereniging met de meeste seniorenteams (14) in de Zaanstreek. 

• Andere verenigingen krimpen, wij blijven licht groeien. 

• Het voetbal ‘vliegt’ van de zondag naar de zaterdag (gunstig voor ZCFC). Gevolg is dat er 

volgend seizoen (aldus KNVB) een 5de klasse bijkomt op de zaterdag. Deze is eerder 

afgeschaft. 

• ZCFC heeft op dit ogenblik 630 leden. 

 

4. Corona en ZCFC 

Het seizoen 2021/2022 werd ook fors door Corona geraakt. De gevolgen waren: 

• Competitie wederom stopgezet door KNVB, complex gesloten. 

• Alle bestellingen, investeringen stopgezet. 

• Vereniging in ‘slaapstand’ gezet, kosten reduceren (1e en 2e golf). 

• Vrijwilligersbijdrage is stopgezet. 

• Subsidie aangevraagd NOW, korting op huur en bijdrage aan KNVB ontvangen. 

• Overleg via ZOOM, hoofdbestuur ZCFC en alle voorzitters van de Zaanstreek 

(voorzittersoverleg). 

 

Maar er werd niet stilgezeten. Er werd zo goed mogelijk: 

• Doorgetraind door jeugd en senioren voor zover de maatregelen dit toelieten, en veel dank 

aan de vele vrijwilligers en trainers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

• Gecommuniceerd naar leden via ZOOM, de website, email en ‘social media’ kanalen. 

• Veel, heel veel overlegd: 

– Bestuur (scenario’s schetsen, impact en acties bepalen). 

– Vrijwilligers/trainers (nieuwe seizoen). 

– Voorzitters Zaanse voetbalclubs (kennis en kunde delen). 
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Drie zaken die er uit alle zaken afgelopen seizoen gedaan zijn worden er uitgelicht: 

1) Het buitenterras 

Mooi om te zien dat een zeer grote groep vrijwilligers tijdens de Corona ‘lock down’ dit 

mogelijk heeft gemaakt: JO17, JO19, de selectie, de Mopperploeg en de Veteranen 45+. Dit is 

een aanwinst voor de club en een uitbreiding van het aantal vierkante meters (beperking 

kantine). 

 

2) Nieuwe sponsoren 

Ondanks Corona zijn de sponsoren ons trouw gebleven en heeft de club er zelfs een nieuwe 

hoofdsponsor en sponsor van de MO13 bij. Voor seizoen 2021/2022 heeft op één team na 

ieder seniorenteam een (kleding)sponsor. 

 

3) Het ZCFC mix-toernooi en eindfeest 

De insteek van het mix-toernooi en eindfeest was iedereen weer, voordat men op vakantie 

ging, het ZCFC gevoel (binding) te geven. Een gebaar van de club naar alle leden. Een 

enthousiaste groep vrijwilligers heeft dit mix-toernooi georganiseerd. 

 

5. Voorstel tot het terugzetten van de post ‘onvoorziene omstandigheden’ naar de voorzieningen 

groot onderhoud, spelersbus en het jubileum.  

Tijdens de ALV van 28 september 2020 is door het bestuur het verzoek gedaan (en geaccordeerd) om 

alle reserveringen om te zetten mocht Corona een forse financiële impact gaan hebben. Van deze 

voorziening is door het bestuur GEEN gebruik gemaakt. Hierbij wordt dit besluit om alle 

reserveringen om te zetten teruggedraaid. 

 

6. Organogram ZCFC. 

De voorzitter legt aan de hand van het organogram de constructie en werking van de 

jeugdcommissie en de Technisch Manager (TM) uit aan de aanwezigen. De taken van de commissie 

zijn kort beschreven op de website van ZCFC. Jan Westrik verzoekt de taken van de beide jeugd 

coördinatoren van de jeugdcommissie specifieker te vermelden op de website. Op de webpagina zal 

daarom ‘onderbouw’ en ‘bovenbouw’ worden toegevoegd bij de namen en taken van de jeugd 

coördinatoren.   

 

M.b.t. de werking van de Technische Commissie (TC) in deze. Deze blijft, zoals het organogram 

aangeeft, nog steeds geborgd. 

 

7. Financiën  

Penningmeester Rob Wooldrik geeft uitgebreid een toelichting op de stand van de financiën (bv. 

m.b.t. voorzieningen voor groot onderhoud, spelersbus, etc.), op de jaarrekening 2020/2021 en op 

de begroting 2021/2022. Hij loopt de stand van zaken integraal (via de presentatie) met de 

aanwezigen door en beantwoord eventueel gestelde vragen. De financiële gegevens zijn op te vragen 

via penningsmeester@zcfc.nl.  
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Kascommissie 

De kascommissie voor seizoen 2020/2021 is gevormd door Jan Hartog, Simon Kaper en Arjen Pieters 

(reserve). Zij hebben de financiën gecontroleerd. De kascommissie voor het seizoen 2021/2022 

bestaat uit Arjen Pieters, Simon Kaper en Richard de Vos (reserve). Jan Hartog is aftredend. 

Men gaat akkoord met de begroting plus toelichting van de penningmeester en de kascommissie 

verleent decharge (na een afspraak m.b.t. kledingfonds).  

8. Aantredende en aftredende bestuursleden 

Aantredend    : Niemand. 
Aftredend    : Reinier Janssen (jeugdvoorzitter) 
      Ron Pos (jeugdsecretaris) 
      Sjoucke Volcklandt (G-commissie) 
      Dirk Slootweg (voorzitter, per 1 januari 2022) 
 
Dirk Slootweg licht zijn aftreden per 1 januari 2022 toe en vraagt de aanwezigen of iemand zich in 
zijn plaats aandient. Hij legt een verzoek hierover na te denken bij de aanwezigen neer. 
 
Alle aftredende bestuurs-en commissieleden worden namens alle ZCFCers bedankt voor hun 
jarenlange inzet. 
 
9. Jaarverslagen commissie 

De jaarverslagen van de verschillende commissies zijn tijdig en met de agenda van de ALV 2021 op de 

site van ZCFC gepubliceerd.  

Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen op de jaarverslagen van de commissies. De 

verslagen worden vastgesteld. 

De voorzitter geeft ten aanzien van de barcommissie aan dat deze een nieuwe samenstelling krijgt. 

De commissie zal o.a. de inkoop en de coördinatie voor zijn rekening gaan nemen. Arjen Pieters en 

Jan Westrik geven aan dat zij de nieuwe barcommissie graag willen begeleiden. Hiervoor zal z.s.m. 

een afspraak worden gepland. 

10. Rondvraag 

De voorzitter stelt ook de leden middels de rondvraag in de gelegenheid om niet besproken 

onderwerpen te bespreken in de vergadering. 

Arjen Pieters: Waar ligt het aan dat er zo’n leegloop is bij de verschillende commissies? De voorzitter 

legt uit waar dat aan ligt. 

Ate Atsma: stelt vraag over werking vertrouwenscommissie. De voorzitter geeft aan dat dit de 

aandacht heeft van het bestuur.  

Ate Atsma: vraagt aandacht voor het rookgedrag onder de nieuwe overkapping en of het niet ‘policy’ 

is om niet te roken onder het sportcomplex? Er is geen rookverbod onder de overkapping e.o. op het 

sportcomplex van ZCFC. In de accommodaties van ZCFC (kantine, kleedkamers etc.) mag niet gerookt 

worden. 
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Jan Dorjee: geeft aan dat er volgens hem ‘bier wordt meegenomen in de kleedkamers’ en vraagt wie 

dit controleert? Dit is verboden en het is ieders verantwoordelijkheid om diegene daarop aan te 

spreken of te wijzen. 

Dirk Slootweg: De statuten van ZCFC moeten vanwege nieuwe wetgeving worden aangepast. Deze 

wetgeving voorkomt tegenstrijdige belangen, fraude en witwassen bij sportverenigingen. Voor de 

vaststelling van de nieuwe statuten wordt voor 1 januari 2022 een buitengewone ledenvergadering 

uitgeschreven. 

Dirk Slootweg: benoemd de organisatie van het 7X7 toernooi voor ongeselecteerde senioren (dames 

en heren). Het toernooi vind om de twee weken op de donderdagavond plaats. Er hebben zich tot 

dan 11 teams ingeschreven. 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit het overleg omstreeks 21:45 uur en bedankt de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en inbreng. 

 

N.B. kopie van presentielijst wordt vanwege privacyredenen niet gepubliceerd maar is via mail 

opvraagbaar (secretaris@zcfc.nl). 

 

 

 

 

 

 


