
Verslagen diverse commissies ZCFC 2021/2022 
 
Financieel verslag en toelichting op cijfers 2021-2022 en begroting 2022/2023 

Helaas is het 1e elftal gedegradeerd, maar streekgebonden wedstrijden in de 4e klasse 

kunnen ook heel leuk zijn. Financieel is alles op orde. De financiële uitdaging ligt straks in de 

renovatie en verbetering van de kantine, kleedkamers en veldverlichting. De investering in 

de overkapping heeft zijn eerste vruchten al afgeworpen, want mede door deze zet hebben 

we dit seizoen een top omzet kunnen draaien, ondanks dat er nog deels beperkende 

maatregelen zijn geweest. De extra kosten die gemaakt zijn hebben we weer terug gekregen 

van gemeente Zaanstad. 

 

Bijna alle sponsoren en leden hebben (abonnement)gelden betaald, wat wij zeer op prijs 

stellen. 

 

De voorzieningen voor bus, jubileum en groot onderhoud hebben we kunnen verhogen met 

de jaarlijkse dotatie, waarna het eindresultaat met een zeer positief saldo sluit. Mede 

doordat de nodige voorzieningen en voorzichtige aanpak in voorgaande jaren zijn genomen 

is dit resultaat tot stand gekomen. 

 

Toelichting resultatenrekening 

• 20% meer kantine omzet als eerdere jaren 

• 15% meer contributie inkomsten als eerdere jaren 

• 20% hogere personeelskosten door wisseling hoofdtrainer en meer jeugdtrainers 

 

Toelichting balans 

Betalingsregeling met Vattenfall en RVO is voorgezet en wordt maandelijks afgelost. 

Tevens zijn er enkele andere voorzieningen genomen. Het positieve resultaat van afgelopen 

seizoen komt geheel ten goede aan de algemene reserve. 

 

Begroting 2022-2023 

Nu het huurcontract voor lange tijd is geborgd, kunnen we doorzetten op verbetering en 

verduurzaming van de kantine en kleedkamers. De vervanging van de stalen buitendeur en 

vernieuwing van de toiletten van kleedkamers zijn inmiddels al ingezet.  Bij de verbetering 

van de kantine zullen we gebruik moeten maken van eigen middelen, sponsorgelden en een 

lening. Uiteraard zullen we gebruik maken van overheidssubsidies. 

 

De financiële situatie wordt voortdurend bewaakt, in het bestuur besproken en uitgaven zo 

nodig bijgesteld. 

 

Rob Vos en Rob Wooldrik, Duo-penningmeesters ZCFC. 

 

 

 

 



Jaarverslag Technisch Manager seizoen 2021-2022 
Het is een moeilijk seizoen geworden door de corona maatregelen van oktober 2021 tot 
februari  2022 voor zowel de jeugd als de senioren. De selectie senioren is dit seizoen geleid 
werd door 3 verschillende trainers. Willem Zeijlmans heeft in januari zijn contract ingeleverd 
en zijn opvolger Don Koehorst stopte zijn werkzaamheden begin mei 2022. Hij had het 
gevoel dat hij het elftal niet langer kon motiveren wat wel wat  onrust heeft gegeven. De 
Technisch Manager heeft hierdoor het seizoen toen afgemaakt en jammer genoeg is het 1e 
elftal gedegradeerd naar de 4e klasse. 
 
Positief is dat er veel jonge spelers zijn doorgebroken, wat wel geforceerd is gebeurd door 
het doorschuiven van de JO-19 naar de selectie. Een nieuwe trainer voor het nieuwe  seizoen 
is aangetrokken in de persoon van Patrick Huisman die samen met een nieuwe assistent 
Damien Prinsen voor nieuw elan gaat zorgen. Het was jammer dat Dennis Kuiken om privé 
reden begin oktober 2021 zijn functie als verzorger heeft beëindigd. Gelukkig hebben voor 
het nieuwe  seizoen daar ook een vervanger voor in de persoon Jeroen Abbenhues. 
 
De trainer voor de doelverdedigers, Mike de Kruif, is na 1 seizoen gestopt en voor deze 
functie zijn we nog op zoek naar een goede trainer. 
 
Peter de Vries is halverwege dit seizoen leider (teammanager) geworden van het eerste 
team en blijft dit ook het komende seizoen. Het tweede team heeft in Bas Keijzer ook een 
vaste leider voor het komend seizoen. 
 
Van een goed opleidingsplan is ook afgelopen seizoen, door corona, niet veel terecht 
gekomen.  
 
In het nieuwe seizoen worden er 1 keer in de zes weken een meeting gepland met de 
trainers van de onderbouw en bovenbouw om het niveau op een hoger plan te brengen.  
 
De JO-19 werd afgelopen seizoen getraind door Damien Prinsen. Het team is door 
omstandigheden in maart 2022 uit de competitie  genomen om de selectie van de senioren 
te versterken en aan te vullen. 
 
De JO- 18 werd getraind door Bert van Kralingen en hebben het gehele seizoen mee gedaan 
om het kampioenschap  Tijdens de corona periode heeft Bert zelf getraind om zes uur in de 
morgen. Dit om aan te geven dat de bereidheid en sfeer in dit team uitstekend was. 
 
De JO-18-2 werd getraind en begeleid door  een duo Jirmi Koel en Sem Visser die dit 
uitstekend hebben gedaan een ook in de top van de tweede klasse zijn geëindigd. 
 
De JO-17 werd getraind door Misha Kef die  jammer genoeg in oktober 2021 is gestopt 
omdat de studie die hij volgde en zijn werk wat te veel van het goede was. Quint Rempt 
heeft toen het seizoen naar volle tevredenheid afgemaakt en is met het team als tweede 
geëindigd in de 2e klasse. Misha is zelf  in de eerste periode van het seizoen kampioen 
geworden. 
 
JO-15 is getraind door Marco Kossen die aan het einde van het afgelopen seizoen is gestopt. 



 
De JO-14 en MO13 zijn getraind door Orfeo Dielingen en Ramon Kaufman die dit met zeer 
veel energie en goede kwaliteit hebben gedaan. De verbetering in het spel was tijdens het 
seizoen zichtbaar. 
 
De JO-12 tot de JO-7 werden getraind door Maurice Stor, Joost Reijers , Martijn Lambrechts, 
Rafael Blees en Jasper Breedijk. Zij hebben dit naar volle tevredenheid gedaan. 
 
De trainer van de doelverdedigers van de onderbouw, Jesper Jonker, heeft het fantastisch 
gedaan en de doelverdedigers zijn ook duidelijk beter geworden door zijn oefenstof en 
gedrevenheid. 
 
Er zijn diverse besprekingen geweest met de trainers en hoofdleider van de onderbouw  
waarin we hebben gesproken over oefenstof trainingsopbouw en wat is er nodig om de 
jongste jeugd te motiveren. 
 
Ook is er in een instuif geweest op 10 juni 2022 welke een groot succes was. Dank hiervoor 
aan de jeugdtrainers van de onderbouw en de hoofdleider Raymond Dorjee. 
 
De trainers voor het seizoen 2022 – 2023:  
Voor senioren selectie:        Patrick Huisman, Damien Prins 
Voor doelverdedigers senioren selectie/jeugd bovenbouw: vacature 
JO-19:           Bert van Kraalingen 
JO18-1:          Quint Rempt 
JO-16:          Mischa Kef   
JO-15:           Maurice Stor 
JO- 14:          Orfeo Dielingen 
JO-13:           Ramon Kaufman 
JO-11:           Martijn Lambrechts 
JO-10:           Jasper Breedijk 
JO-9:            Thomas Bergamin 
JO-8:           Rafael Blees 
JO-7:           Erwin Tump 
Hoofdleider bovenbouw:       Dennis Bos 
Hoofdleider Onderbouw:       Raymond Dorjee 
 
Ik wil ook Arnold Hendriks bedanken voor zijn steun en inzet als bestuurslid Technisch Zaken 
en zijn inbreng bij de gesprekken met diverse trainers om te komen tot een nieuwe 
hoofdtrainer voor het seizoen 2022-2023. 
 
Ron Karreman 
Technisch Manager ZCFC 

 
 
 
 



Seniorencommissie 2021 – 2022 
Competitieverloop ZCFC teams  

De selectieteams hebben een teleurstellend seizoen achter de rug. Het 1e elftal is 

gedegradeerd naar de 4e klasse en het 2e elftal heeft een onopvallend seizoen gedraaid. De 

reden van de slechte resultaten zijn bekend. Laten wij hopen dat dit niet weer gebeurd wat 

er zoal het afgelopen seizoen heeft plaatsgevonden. Daarom kijken wij al uit naar het 

nieuwe seizoen en hopen op veel voetbalplezier. Wat betreft de overige teams hebben het 

4e en het 9e een uitstekend seizoen gedraaid. Beide teams hebben tot het laatst 

meegedraaid om het kampioenschap. De andere teams hebben wisselende resultaten 

behaald. 

 

Kantine en terreindienst 

De seniorenteams zijn hun verplichtingen wat betreft de kantinedienst goed nagekomen. 

Ver van te voren waren ze al op de hoogte gebracht wanneer zij diende te draaien. Dit 

hebben wij aan Aart Rijken te danken. Deze heeft alle teams op tijd op de hoogte gebracht 

wanneer zij aan de beurt waren voor de kantinedienst. Aart is een stille kracht maar is hierin 

een belangrijke pion. Hierbij word je bedankt voor je tijd en inzet.  

De terreindienst kan altijd beter. Wederom waren er spelers die zonder af bericht 

weggebleven zijn. Zij vergeten dat zij door niet op te komen anderen in de problemen 

brengen. Bij andere verenigingen worden er boetes daarvoor uitgedeeld bij het niet 

opkomen van je verplichtingen. Gelukkig is ZCFC daar terecht een uitzondering in.  

Een andere oplossing heb ik niet voor handen om te zorgen dat zij toch hun verplichtingen 

nakomen. 

 

Scheidsrechters 

Wat ben ik trots op onze vrijwillige scheidsrechters. Bijna alle thuiswedstrijden hadden een 

scheidsrechter. Hierbij wil ik alle KNVB- en onze scheidsrechters hartelijk bedanken voor hun 

wekelijkse inzet. Zonder scheidsrechters kan er geen wedstrijden worden gespeeld. Voor het 

komend seizoen hebben zich twee scheidsrechters aangemeld om af en toe een wedstrijd te 

willen fluiten. Daar ben ik erg blij mee. 

 

Doeltjes op het veld 

Daar wil ik een ding over kwijt. Waarom staan er elke zaterdag doeltjes op het veld. Het is 

levensgevaarlijk als deze op het veld staan als er gevoetbald moet worden. In mijn optiek 

moeten de trainers na de training deze van het veld halen. Ligt dit aan de trainers van ZCFC 

of AZ. Dat is mij tot op heden niet duidelijk. 

 

Tot slot 

Ik hoop dat alles weer loopt zoals voor de corona tijd. Was voor mij een heel zwaar seizoen. 

Veel wedstrijden moesten verplaatst worden. Als laatste wens ik iedereen een sportief en 

succesvol seizoen toe. 

 

Jan Dorjee,  wedstrijdsecretaris Seniorenelftallen. 

 



Kledingfonds 

Conform de belofte van 3 jaar geleden, zouden we als bestuur de evaluatie houden over de 

ingezette route van het Kledingfonds. Zoals destijds aangegeven maken veel Zaanse 

voetbalclubs gebruik van een soortgelijke constructie tegen vergelijkbare tarieven. Insteek is 

om het met name voor de jeugd (i.v.m. de groei), betaalbaar te houden voor de ouders en 

de jeugd altijd te kunnen voorzien van een passend tenue. 

 

Er is een vrij uitgebreid verslag gemaakt van de inkoop kleding in bredere zin (Uhlsport), de 

kosten, het kledingfonds en de aanschaf van materialen. In de bestuursvergadering van juli 

van dit jaar, is het volgende besproken: 

 De kosten voor aanschaf kleding en materialen is gestegen, voornamelijk door nieuwe leden, 

teams leveren sportkleding niet altijd netjes in en een inhaalslag van het verleden 

(investeringen in materialen en kleding extreem laag (bijv. trainersjassen van 11+ jaar oud). 

 Uniformiteit binnen de club is hoog, bijna alle teams lopen in dezelfde kleuren/tenues. 

 Inkomsten kledingfonds (€15,- voor jeugdleden, €20,- voor senioren) dekken de 

daadwerkelijke kosten niet. Desalniettemin is besloten de bedragen voor de bijdrage niet te 

verhogen, maar strakker te sturen op het terughalen van kleding. 

 Aanschafkosten via de afspraken met Uhlsport zijn zeer goed, en liggen lager dan 

vergelijkbare aanbieders. Voorstel is ook om hiermee verder te gaan. 

 Logistiek (bestellen en bedrukken) vraagt nu veel van de vrijwilligers. Eerder is al gezocht 

naar een retailer om ons hierin te helpen, deze is nu gevonden. Dit zal wel ten koste gaan 

van de kortingsmarge. Ondanks dat zijn we dan toch nog steeds goedkoper af (t.o.v. andere 

aanbieders). 

 

G-commissie  
We zijn in de afgelopen jaren spelers kwijtgeraakt door verschillende redeneren, waardoor 
het moeilijker wordt om op zaterdagen genoeg spelers bij elkaar te krijgen, dus we moeten 
op zoek naar versterkingen. Desondanks hebben de spelers die we hebben zich goed ingezet 
en hebben we de meeste wedstrijden kunnen spelen. De resultaten mogen dan wat 
tegenvallen, maar de sfeer blijft goed en de jongens goed met elkaar om. We zijn Geneci en 
Esther dankbaar voor aanwezigheid bij de wedstrijden en het meerijden naar uitwedstrijden. 
 
Voor de toekomst zijn we op zoek naar versterking in de begeleiding (3 is beter dan 2) en 
ook nieuwe spelers zijn prioriteit om het voorbestaan te verzekeren. 
 
Namens de G begeleiding, Ruurd Holwerda 
 

Damescommissie 

Veel dank aan Rob Witbaard omdat hij ook dit seizoen de trainingen van de dames heeft 

verzorgd. Het blijft de wens van de vereniging om het damesvoetbal verder uit te breiden, 

maar het aantal aanmeldingen is beperkt (ook vanuit de jeugd). Het lukt ons niet om 

bijvoorbeeld volledige meisjesteams samen te stellen, zonder dat dit ten koste gaat van de 

andere jeugdteams/spelers.  

 



Dit speelde bijvoorbeeld bij de MO13. Als vereniging hadden we zeer graag een volledig 

meisjesteam willen inschrijven, maar dit zou dan betekenen dat er voor een 7-9-tal jongens 

geen plek zou zijn binnen de club. De dispensatieregeling van de KNVB speelt hier ook een 

grote rol in. Zeer spijtig, en dit blijven we aankaarten bij de KNVB. Een flexibelere opstelling 

zou ons (en de meiden) enorm helpen) en zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om een 

volledige groep meiden op termijn door te laten stromen naar de senioren. 

 

Sponsorcommissie 

Vanuit de sponsorcommissie is er relatief weinig nieuws te melden t.o.v. vorig seizoen. 

Uiteraard blij dat we ondanks de toch wel bijzondere tijden veruit de meeste sponsoren aan 

voor de vereniging hebben weten te behouden. Wel is het zaak nieuw leven te blazen in de 

sponsorcommissie.  

 

Uitgangspunt hierbij was en blijft dat we al club niet afhankelijk willen zijn van enkele grote 

sponsoren, maar juist te spreiden en in te steken op de breedte (meer kleinere sponsoren). 

Dit zorgt voor continuïteit, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Een significante hogere 

bijdrage (financieel) op het totaal is ook niet te verwachten, t.o.v. van andere vergelijkbare 

verenigingen doen we het niet slecht. Wel zaak om hier nieuw elan aan te geven. 

 

Kledingsponsors 

De verbintenis met Uhlsport als kledingmerk en de daarbij gemaakte afspraken over levering 

en prijsstelling blijft 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 en ook het 

nieuwe 11e seniorenteam heeft 2 sponsoren gevonden. 

 

Accommodatiecommissie 

Het afgelopen seizoen is opnieuw een seizoen geworden dat wat anders liep als het seizoen 

ervoor. Er zijn weer verschillende aanpassingen geweest aan het ZCFC complex. Hiervoor 

hebben zich een groot aantal vrijwilligers voor ingezet. Waarvoor dank. 

 

Er wordt wekelijks, ook door de mopperploeg, veel werk verzet om alles in goede banen te 

leiden en op rolletjes te laten lopen. Voor elk team is het vanzelfsprekend dat de 

kleedkamers schoon zijn, de toiletten verzorgd en dat alles goed werkt qua faciliteiten. Maar 

dit kost de mopperploeg heel veel tijd. De mannen doen dit echter graag, met ieder zijn 

eigen taak en verantwoording en bovenal met veel liefde voor de club. Het complex is 

daarom een fijne plek om te sporten en te verblijven. 

 

In het nieuwe seizoen zullen ten aanzien van de accommodatie veel (nieuwe) aanpassingen 

gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt ons sportcomplex verbeterd zodat de mogelijkheden van 

ons mooie accommodatie volop benut blijven. 

 

Namens accommodatie beheer ZCFC, Ron Waij 

 



Gedragscommissie en ethische zaken  

Vanuit de gedragscommissie/ethische zaken kan worden gemeld dat er in dit seizoen 1 

melding is ontvangen. Naar aanleiding van deze melding is er een onafhankelijke groep 

geformeerd en is contact gezocht met de KNVB en de GGD. Het betrof een melding over 

verbaal overschrijdend gedrag. Deze melding is verder uitgezocht, de betreffende persoon is 

aangesproken. Daarnaast is aangestuurd op het voorkomen van dergelijke situaties. Als 

gevolg hiervan is ook besloten een traject aan te gaan met de GGD en het Sportbedrijf 

Zaanstad dat tijdens de ALV 2022 zal worden besproken. 

 

Ook voor dit jaar zijn de VOG verklaringen voor alle trainers/vrijwilligers voor het nieuwe 

seizoen worden opgevraagd. 

 

 

 
 

 


