
Buitengewone Ledenvergadering (BLV) ZCFC 17 januari 2022 

Opmerking: Normaal wordt een BLV altijd gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie, maar vanwege de Corona 

maatregelen kon dit niet doorgaan. De voorgenomen benoemingen zijn wel doorgegaan tijdens deze (eerste) digitaal 

gehouden BLV. De Ledenvergadering was alleen toegankelijk voor de 26 leden van de vereniging die, na aanmelding, een 

ZOOM link hebben ontvangen om de vergadering bij te kunnen wonen. 

1. Opening BLV door de voorzitter, met o.a. huishoudelijke mededelingen 
 
2. Bekendmaking jubilarissen/medewerker van het jaar 
Er zijn een aantal voorstellen voor nominaties voor medewerker van het jaar gedaan. Omdat de 
vergadering nu echter digitaal wordt gehouden wordt in dit kader een procesvoorstel door het 
bestuur gedaan. Er wordt voorgesteld om de huldiging van de jubilarissen/medewerkers van het jaar 
etc. te verschuiven naar een later moment in dit jaar. Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. 
 
3. Corona en ZCFC 
De stand van zaken en de verwachtingen voor de komende maanden voor de vereniging en haar 
leden verandert nog steeds met de dag. De voorzitter spreekt zijn dank uit naar alle 
vrijwilligers/bestuursleden die elke verandering, als gevolg van Corona, hebben opgelost of hebben 
door vertaald. Dit was elke keer een hele klus. Het goede nieuws is dat er weer getraind kan gaan 
worden. De laatste stand van zaken dat er weer getraind mag worden, dat de velden weer 
beschikbaar zijn voor onderlinge trainingen of onderlinge wedstrijden op het complex van ZCFC. Op 
25 januari a.s. is weer een zgn. weegmoment. De KNVB denkt nu na over de wijze van hervatten van 
de competitie. Tot 21 januari a.s. in elk geval nog geen verandering. De impact op de club is groot 
geweest. Echter heeft het samenzijn op het einde van seizoen 2020/2021 (BBQ) goed gedaan om 
elkaar weer te zien en elkaar te spreken. De grootste impact had Corona op de binding met de club. 
De animo om te voetballen nam op een aantal fronten soms af. Het bestuur heeft zich daarom sterk 
gemaakt om betrokkenheid bij de club te blijven stimuleren. 
 
Vragen n.a.v. punt 3:  
Hoeveel ruimte er op het ogenblik is om oefenpartijtjes voetbal tussen teams onder elkaar of andere 
teams te houden?  
Antwoord: op het ogenblik is het alleen mogelijk om onderling tussen ZCFC teams te voetballen op 
bv. zaterdag. Dit is al aangegeven in de aanvoerdersapp. Er zijn inmiddels al onderlinge wedstrijden 
gepland. 
Hoe gaan we om met het kleedkamergebruik? 
Antwoord: CTB controle bij kleedkamer etc. is praktisch niet te doen. Voornemens is hier een draai 
aan te geven. De verantwoordelijkheid voor verantwoord gebruik van de kleedkamer komt dan te 
liggen bij de leden zelf. Als dit proces daarna niet goed verloopt dan sluiten we de kleedkamers etc. 
weer. Verantwoordelijkheid geven is ook verantwoordelijkheid nemen. 

 
4. Nieuwe huurovereenkomst ZCFC/Gemeente Zaanstad 
De nieuwe huurovereenkomst met de gemeente Zaanstad is gezet. De aanloop etc. heeft veel tijd in 
beslag genomen, maar er ligt nu een nieuwe overeenkomst met goede, juiste voorwaarden en 
mogelijkheden voor de toekomst van ZCFC. Dankzegging gaat uit naar eenieder die zich voor dit 
resultaat heeft ingezet. De aanwezigen spreken daarnaast ook hun dank uit richting bestuur.   
 
 
 
 

 



5. Aan – en aftredende bestuursleden 
Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement (HR) van ZCFC kunnen tegenkandidaten tot 
uiterlijk drie dagen voor een ALV/BLV door tenminste vijf leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke 
kennisgeving aan de secretaris. In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een 
benoemingsperiode van drie jaar. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar:  Dirk Slootweg, duo voorzitter. 
Aantredend:    Martijn Lambrechts (bestuurslid), Jesse Haanstra (bestuurslid),  

Roland van Braam (duo voorzitter). 
 
Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord. Dankzegging gaat uit naar de aftredende bestuursleden voor 
hun inzet over de afgelopen jaren. De nieuwe bestuursleden worden verwelkomt. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
M.b.t. activiteiten voor leden wordt voorgesteld om bv. medio febr. 2022 weer een Pop Quiz te gaan 
organiseren. En misschien is het mogelijk om rond Pasen een Voetbal Clinique voor de jeugd te 
organiseren. Beide voorstellen worden meegenomen. 
 
Vanuit jeugd worden vaak vragen gesteld m.b.t. het verstrekken van voetbalkleding (na aanschaf). Is 
het een idee om hier meer ondersteuning in te gaan bieden om dit sneller te gaan laten verlopen?  
Ja, dat is zo. Hier is sinds kort meer hulp bij het verwerken van de orders. Deze gaat sneller. 
 
Er wordt voorgesteld om de mogelijkheid van een korting voor leden die studeren te gaan 
onderzoeken. Een zgn. studentenkorting.  
 
Hoe representatief zijn de selectieteams op het ogenblik? De Technische Commissie (TC) geeft aan 
dat het vertrek van selectiespelers niet voor problemen zorgt. Momenteel worden er nieuwe, andere 
trainers aangesteld. De komende tijd wordt getraind en afgewacht of het restant van de competitie 
(16 wedstrijden) wordt hervat. Dit hangt af van de KNVB. 

N.B. De notulen van de ALV 2021 van 27 september zijn vooraf aan tijdens deze vergadering met alle 
leden gedeeld en zijn ook nog via de volgende link na te lezen: ALV ZCFC 27 september 2021 
(definitief). 

 

https://zcfc.nl/wp-content/uploads/2022/01/ALV-ZCFC-27-september-2021-definitief..pdf
https://zcfc.nl/wp-content/uploads/2022/01/ALV-ZCFC-27-september-2021-definitief..pdf

