ALGEMENE LEDENVERGADERING
SEIZOEN 2019-2020
VV ZNC
April 2021

Aan alle leden,
Dit jaar geen fysieke algemene ledenvergadering. Vanwege de corona-epidemie kunnen we helaas
niet met z’n allen samenkomen in de kantine. We hebben daarom gekozen voor een
ledenvergadering op papier. Met hierin:
- jaarverslag 2019-2020
- verslag jeugdbestuur
- verslag sponsorcommissie
- verslag technische commissie
- verslag penningmeester
- verslag kascommissie
- notulen ledenvergadering 2018-2019
- nawoord van de voorzitter (deze wordt apart meegestuurd)
Zijn er vragen of opmerkingen? Neem contact op met het bestuur via info@vvznc.nl. Wij zullen dan
zo spoedig mogelijk reageren.
We hopen van harte dat de algemene ledenvergadering seizoen 2020-2021 weer op de normale
manier kan plaatsvinden.
Namens het hoofdbestuur,
Jos Niemeijer, Bennie Bosgraaf, Günter Litfinski en Lizette Eriks
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Jaarverslag vv ZNC 2019-2020
ALGEMEEN
Jaarverslag

Volgens de statuten van voetbalvereniging vv ZNC wordt hierbij het jaarverslag uitgebracht door de
secretaris over het verenigingsjaar 2019 - 2020. Ook zullen er zo nu en dan wat punten uit het
verenigingsjaar 2020-2021 aangestipt worden.

Bestuurssamenstelling

In seizoen 2019-2020 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
- Jos Niemeijer
Secretaris
- Lizette Eriks-Fluks
Penningmeester
- Bennie Bosgraaf
Algemeen lid
- Günter Litfinski (tevens vice-voorzitter)
Algemeen lid
- vacant

Leden

Eind 2020 had de vereniging 222 spelende leden en 96 verenigingsleden; totaal 318 leden. In 2017
lag dit aantal op totaal 357 leden. Ten opzichte van 2018 een daling van 11%.
Onder de 222 spelende leden spelen er 101 leden in één van de seniorenelftallen en 121 in een
jeugdelftal.

Corona

Het seizoen 2019-2020 begon zeer feestelijk met het 100 jarig jubileum, waarbij er een week lang
vele activiteiten zijn georganiseerd, met op de zaterdagavond een groot feest. Wat een geluk dat ZNC
in 1919 is opgericht en niet één of twee jaar later! Na de jubileumweek begon de competitie. Er was
weinig uitval als gevolg van slecht weer en ook in de winter werden de meeste wedstrijden gespeeld.
De competitie leek voorspoedig te verlopen totdat half maart de corona-epidemie om de hoek kwam
kijken. De teams hadden inmiddels zo’n driekwart van de competitie gespeeld met voor de teams
wisselende resultaten. Ondanks de hoop dat de competitie-stop van korte duur was bleek al snel dat
dit niet het geval was. De competities werden uiteindelijke helemaal afgebroken. Voor iedereen zeer
teleurstellend, zeker voor teams die nog konden promoveren. Voor de teams die onderaan de
ranglijsten stonden een kans om in het seizoen 2020-2021 opnieuw te beginnen. Uiteindelijk mocht
er in juni weer gesport worden, maar op dat moment waren de velden al dicht en kon er alleen nog
op veld 3 getraind worden.
Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 was de corona uitbraak minimaal en de vooruitzichten
gunstig. Vier zondagteams en twee zaterdagteams begonnen vol plezier en goede moed aan de
competitie en speelden mooie wedstrijden. De maatregelen werden echter al snel aangescherpt
waarbij eerst de kantine dicht ging, daarna de wedstrijden zonder publiek gespeeld werden en
uiteindelijk de hele competitie werd stilgelegd. Tot op heden (april 2021) is de situatie onveranderd.
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TEAMS
De volgende seniorenteams waren actief in het seizoen 2019-2020:
Team
Klasse
Categorie
Geëindigd op plek
(maart 2020)
Zondag 1
3e
A
13
Zondag 2
3e
A
7
Zondag 3
5e
B
4
Zondag 4
6e
B
7
Zaterdag 2
6e
B
3
Vrouwen 1
5e
B
9
Zondag 1, onder leiding van Harmannus Horlings, Patrick Gooyert en Klaas Dijk, begon het seizoen
2019-2020 nog redelijk qua uitslagen. Maar de sfeer in de ploeg was wisselend wat zijn uitwerking op
het voetbal en de prestatie kreeg. Na de trainerswissel kwam de sfeer geleidelijk terug in de ploeg,
maar de uitslagen bleven tegenvallen, waarna aan het eind van het seizoen ternauwernood
nacompetitie voor degradatievoetbal werd voorkomen. Zoals eerder vermeld heeft corona dan een
abrupt einde aan het seizoen gemaakt.
Zondag 2. Omdat niemand bereid gevonden werd om vaste leider te worden, hebben de spelers
besloten het onderling op te lossen. Het voortouw hierbij word genomen door Rob Aardse en Johan
Ludolphie. Zij slaagden er altijd in een ploeg op de been te krijgen en een redelijk seizoen te draaien
tot ook hier Corona de spelbreker was.
Zondag 3 (die in 2018-2019 als zondag 4 is gepromoveerd naar de 5e klasse) behaalde ondanks dat ze
behoorlijk op de tenen moesten lopen en er veel blessures waren een mooie 4e plaats. Desondanks is
voor het seizoen 2020-2021 6e klasse aangevraagd zodat de spelers het plezier in voetbal zouden
blijven behouden.
Zondag 4 (in seizoen 2018-2019 uitkomende als zondag 3) had vaak moeite een compleet team op de
been te krijgen. Toch lukte het iedere week weer om er te staan, wat resulteerde in een plek in de
middenmoot.
Zaterdag 2 behaalde een mooie 3e plaats in de competitie. Dit team had in december al aangegeven
graag uit te willen komen als Zaterdag-1 in de standaardklasse, wat in seizoen 2020-2021 ook
ingewilligd is.
Vrouwen 1 uitkomende in een combinatieteam als HSC /ZNC vrouwen 1 had meermalen moeite een
team compleet te krijgen. Uiteindelijk eindigde het team als één na laatste in de competitie. Helaas is
het damesteam aan het einde van seizoen 2019-2020 gestopt omdat de vooruitzichten met
betrekking tot spelersaantallen voor het seizoen 2020-2021 niet gunstig waren.
De volgende seniorenteams zijn aan het seizoen 2020/2021 begonnen:
Team
Klasse
Categorie
Zondag 1
3e
A
Zondag 2
3e
A
Zondag 3
6e
B
Zondag 4
6e
B
Zaterdag 1
4e
A
Zaterdag 2
5e
B
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ACCOMMODATIE
Terrein/gebouwen

De accommodatie van vv ZNC heeft 2 eigenaren. De kantine is eigendom van vv ZNC. Het
kleedkamergebouw, kleedkamer 7/8 en de velden behoren aan de gemeente Midden-Groningen toe.
De kantine wordt onderhouden door vrijwilligers van vv ZNC en hier wordt veel aandacht aan
besteed. De andere onderdelen zijn een ander verhaal. Zaken die in ieder geval hoog op het
wensenlijstje staan, zijn/waren:
Kleedkamergebouw
: cv-installatie, afzuiging
Velden
: egaliseren
Kleedkamers 7/8
: cv-installatie, waterdruk douches
Omdat vele telefoontjes geen effect hadden is er uiteindelijk een boze brief naar de gemeente
gegaan. Dit bleek dé oplossing te zijn. Dezelfde week werd er al contact opgenomen en nadien zijn er
verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: in het kleedkamergebouw is de cv-installatie
vervangen door een nieuwe, er is drainage in alle velden aangebracht en robotmaaiers maaien dag
en nacht het veld. Aan het einde van seizoen 2020/2021 wordt het doelgebied van het hoofdveld
onder handen genomen.

Parkeergelegenheid

Op wedstrijddagen, maar soms ook op de donderdagavond, voldoet de parkeergelegenheid niet.
Auto’s staan geparkeerd langs het laantje en aan de Heiligelaan. Aan het einde van het seizoen
2019/2020 zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd tussen de bestaande parkeerplaats en veld 2.
Inmiddels is de helft van de nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd door hulp van vele vrijwilligers. De
andere helft moet nog worden bestraat.

Scorebord

Het scorebord leek in seizoen 2017-2018 in orde te zijn, maar vertoonde in de loop van seizoen 20182019 weer mankementen. Het heeft even geduurd, maar het bord is inmiddels weer gerepareerd en
werkt (mits iemand deze bediend) prima.

Kantine

In het seizoen 2019/2020 is de kantine voorzien van nieuw meubilair, grotendeels bekostigd door de
Vriendenloterij. Groene en witte stoelen, lage tafels en statafels en een bank langs de zijkant van de
kantine zijn aangeschaft, waardoor de kantine een frisse uitstraling kreeg.

VRIJWILLIGERS
Ook dit seizoen hebben zich weer heel veel vrijwilligers ingezet voor de club, zowel voor als achter de
schermen is veel werk verzet. Ook in corona-tijd werden/worden er door vrijwilligers nog activiteiten
voor de jeugd georganiseerd, wordt er vergaderd door commissies en vinden er (bijna) dagelijks
werkzaamheden plaats in de kantine en op het terrein. Alle vrijwilligers: ontzettend bedankt voor
jullie inzet. Zonder vrijwilligers kan ZNC niet bestaan.

HULDIGINGEN
In 2020 waren er maar liefst 3 leden die 50 jaar lid waren: Heiko Kiwiet, Klaas Dijk en Tjakko
Speelman.
Drie leden waren in 2020 reeds 25 jaar lid: Jordy Brust, Gerben Drent en Frank Smit.
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Het jubileumbord (50 jaar lid) en speldje (25 jaar lid) die jubilarissen ontvangen zullen op een later
gepast moment uitgereikt worden.

KANTINEBEZETTING
In het seizoen 2019-2020 was de planning voor de kantine opgesplitst in een zaterdag- en
zondagplanning. De zondagochtend en donderdagavond werden ingevuld door vaste vrijwilligers,
donderdags na 22 uur stonden de teams afwisselend ingedeeld. De planning van de zaterdag is nog
steeds goed geregeld door twee vrijwilligers van de vereniging die de (ouders van de) jeugdteams en
zaterdag seniorenteams afwisselend inplannen. De planning van donderdagavond laat en
zondagmiddag was niet meer rond te krijgen, waardoor er geen kantinedienst gepland werd. Leden
van ZNC hebben dit zelf opgepakt middels zelfbediening.
Uiteraard is dit geen wenselijke situatie. Hier moet dit seizoen verandering in komen en oriënterende
gesprekken zijn hierover gevoerd.

SPONSOREN
In het seizoen 2019-2020 had vv ZNC naast de twee hoofdsponsors Aardse Orchideeën en
Wijnkoperij Jos Beeres een zeer groot aantal sub-sponsoren. De zeer actieve sponsorcommissie haalt
regelmatig nieuwe sponsoren binnen. Hiervoor is de club de sponsorcommissie zeer erkentelijk.
Het verslag van de sponsorcommissie is bijgevoegd.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
De activiteitencommissie heeft ook in het seizoen 2019-2020 weer een groot aantal goed bezochte
activiteiten georganiseerd, waaronder 2 pubquizen, kerstkaarten en -sjoelen, nieuwjaarsreceptie en
vrijwilligersavond.

JEUGDBESTUUR
De jeugdcommissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit René Schut (voorzitter), Dirk Smid, Rick van
Weerden, Gjalt Loots en Henk Hoek. Het jeugdbestuur werd ondersteund door Tjepke Schreuder en
Chris Voornhout. De jeugdcommissie heeft zelf een verslag uitgebracht.
Het verslag van het jeugdbestuur is bijgevoegd.

FINANCIEN
Het financieel jaarverslag is door de penningmeester opgemaakt en voorgelegd aan de
kascommissie. Het verslag van de penningmeester en kascommissie zijn bijgevoegd.
Lizette Eriks-Fluks
Secretaris vv ZNC
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Verslag jeugdbestuur
De jeugdcommissie van het seizoen 2019-2020 werd vertegenwoordigd door de volgende personen:
- Henk Hoek;
- Gjalt Loots;
- Rene Schut;
- Theo Balk;
- Rick van Weerden.
Helaas zijn Tjepke en Dirk gestopt met de taken binnen de jeugdcommissie, zij hebben tijdig
aangegeven er mee te willen stoppen waardoor we voldoende tijd kregen voor werving en
overdracht. De taken van Dirk zijn door Theo overgenomen, Theo heeft een tijdje kunnen
meedraaien met Dirk en Tineke en was in mum van tijd ingewerkt. Wat trainers aangaat hadden we
een grotere uitdaging met het vertrek van Tjepke, maar ook dat is gelukkig op tijd weer ingevuld.
De Corona maatregelen laten het nog toe om met de competitie te starten, echter wordt dit al snel
aangepast en mag er na een aantal wedstrijden te hebben gespeeld niet meer worden gevoetbald.
De jonge jeugd mag nog wel voetballen, maar onder strikte voorwaarden, de kantine blijft dicht en er
mag minimaal gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Niet echt handing want hoe houdt je
voldoende afstand in een kleedkamergebouw en moeten we de ouders die van ver komen wel of
geen koffie aanbieden en hoe om te gaan met toilet bezoeken. Voor de jonge jeugd zijn de
maatregelen nog dermate dat er in ieder geval gevoetbald kan worden, zo worden er onderlinge mini
competities georganiseerd. Voor de oudere jeugd mag dit niet, die proberen zo nu en dan op eigen
gelegenheid een balletje te trappen. Van competitie is dan ook geen sprake meer, vandaar dat er ook
geen overzichten van de team prestaties zijn.
Ook de komende periode zal er nog niet gevoetbald worden. De maatregelen zijn nog steeds van
kracht en zullen naar verwachting ook nog wel even blijven. We houden de ontwikkelingen mbt het
Corona virus in de gaten en zodra het weer enigszins mogelijk is zullen wij de voetbal activiteiten
hervatten en zullen dan ook weer actief leden moeten gaan werven want door de Corona perikelen
zien we een lichte daling van jeugdleden.
Namens de jeugdcommissie vv ZNC,
René Schut
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Verslag sponsorcommissie
Ondanks alle corona perikelen heeft onze sponsorcommissie toch stevig aan de weg getimmerd.
We hebben nog steeds toename van sponsoren, ondanks dat de activiteiten op een laag pitje staan.
Gelukkig hebben we weer een nieuwe medehoofdsponsor gevonden in Meinardi Landwinkel, nadat
Jos Beeres een jaar geleden te kennen gaf te stoppen. Mossel Sport is onze nieuwe kledingsponsor.
Zij nemen de plaats in van Valkema sport. Valkema is jaren ons adres voor kleding geweest. De
verandering van eigenaar is de communicatie tussen enkele commissie leden en dit bedrijf niet ten
goede gekomen en hebben als ZNC een andere keuze gemaakt. Ook zijn er enkele acties geweest,
zoals het oud ijzer inzamelen. Simmeren Schroot heeft een container op de parkeerplaats neer gezet.
Opbrengst mocht er zijn, ruim 600 euro.
Ook de ballenactie bracht een leuk bedrag op. Het sponsoruitje bij indoor skibaan A7 moesten we
helaas afzeggen, vanwege de corona maatregelen. Eind december hebben we dit gecompenseerd
door bij iedere sponsor langs te gaan en hun een tasje aan te bieden met streekprodukten van onze
sponsor Meinardie Landwinkel. We hebben gezien dat de sponsoren enorm enthousiast reageerden
en we hier veel waardering hiervoor kregen
Op onze takenlijst staan nog potentiële bedrijven die we willen benaderen, alleen door corona is dat
nu vaak niet mogelijk, omdat deze bedrijven in een moeilijke fase zitten.
De sponsorcommissie bestaat uit
Sinus Schuiling, Geert Strabbing, Johan Ludolphie,Jasper Molema, John Stuut en Tim Sanneman
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Verslag technische commissie
De technische commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele vereniging. De
technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur. De technische commissie voert het
beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de vereniging de
voetbaltechnische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te optimaliseren.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De technische commissie heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. De
technische commissie houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en
rapporteert in de hoofdbestuursvergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen en/of
goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur. De technische commissie is bevoegd voor het
indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele
technische kader, conform het opgestelde beleid.
Door de T.C. wordt tenminste één separate vergadering gehouden. Twee keer per jaar, of wanneer
dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers
en/of leiders aanwezig zullen zijn. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de
voorzitter of een der leden dit wenselijk achten.
Heb je vragen aan de technische commissie of wens je een afspraak graag een van de leden
aanspreken.
De technische commissie bestaat uit Klaas Dijk en Günter Litfinski.
Ondertussen heeft Klaas Dijk de T.C. verlaten en is Karel Veentjer bereid gevonde de lege plek in te
vullen. Niettemin worden er nog kandidaten gezocht om de T.C. op te vullen en eventueel de jeugd
te ondersteunen.
De T.C. wenst alle ploegen voor het nieuwe seizoen veel plezier en succes.
T.C. ZNC
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Verslag van de penningmeester
Het verslag van de penningmeester kan op verzoek door leden worden ingezien. Stuur hiervoor een
mail naar info@vvznc.nl.
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Verslag kascommissie
Donderdag 8 april 2021 hebben wij, Jorick Voornhout en Tineke Timans, samen met de
penningmeester de financiën over het seizoen 2019-2020 doorgenomen en tevens de begroting over
seizoen 2020-2021 besproken. Hierbij ook Sven Niemeijer aanwezig als soort van stage voor zijn HBO
opleiding Finance & Control!
Voor ons was dit de eerste keer, algemene indruk is dat er toch serieus geld door een vereniging als
ZNC gaat en een ordentelijke administratie absolute noodzaak is. Daarnaast ook rekening te houden
met veranderde wet en regelgeving wat redelijk wat aandacht vergt. Kortom het gaat niet vanzelf,
maar dat geldt voor de meeste activiteiten binnen de vereniging.
De huidige Corona omstandigheden maken het doorkomen van deze periode en het schrijven van
een begroting er niet makkelijker op, maar net als het bestuur hebben we het vertrouwen dat ZNC
door deze periode heen gaat komen.
Wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd en kunnen leven met de gemaakte begroting en
verlenen de penningmeester decharge!
Zuidbroek, 8 april 2021
Jorick Voornhout
Tineke Timans
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Notulen ledenvergadering 2018-2019
Notulen 68e jaarvergadering v.v. ZNC
15 november 2019 – 19:30 uur

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur. Sinus Schuiling, Geert Strabbing, Gerard
Jonker en Albert Weerd hebben zich afgemeld. Ook dit jaar zijn ons weer mensen ontvallen
die betrokken waren bij ZNC, waarvoor even een moment van aandacht.
2. Notulen vorige vergadering
Zonder wijzigingen vastgesteld.
Peter Smeele: In de notulen van vorig jaar werd gerept over een mededelingenbord bij de
invalswegen van Zuidbroek voor aankondiging van de thuiswedstrijden van ZNC-1; is hier al
wat mee gedaan? Dit zal in de volgende bestuursvergadering besproken worden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een mail van Geert Strabbing binnengekomen, waarin hij het ‘betalen op bon’ ter
discussie stelt. In het bestuur is hierover gesproken en besloten is het ‘betalen op bon’ te
behouden met als argumenten dat – bonnen max. 2-3 weken openstaan – hier regelmatig
controle op is – en bonnen (in ieder geval na een betaalverzoek) altijd betaald worden. Er
moet wel voor gewaakt worden dat de bedragen niet te hoog worden.
Peter Smeele: De lijst is soms wel heel lang en dat is vervelend is voor het barpersoneel.
4. Vereniging
a. Jaarverslag
Lizette Eriks bespreekt het jaarverslag en Günther Liftinski het verslag van de
technische commissie.
Peter Smeele vraagt of Jan Rozema het team (na vertrek van de trainer) wel op poten
krijgt; Günther zegt dat daar tijd voor nodig is. Wim Weerd spreekt zijn waardering
uit voor de sponsorcommissie die een heleboel nieuwe sponsoren geworven heeft.
b. Bestuur
Lizette Eriks heeft de functie van secretaris van Marc Hesp overgenomen.
Het DB heeft tijdens de bestuursvergadering van 14 november een voorstel
gedaan voor het terugbrengen van het bestuur van 9 naar 5 personen. Daar is
over gestemd binnen het bestuur en alle bestuursleden zijn daarmee akkoord
gegaan.
Het bestuur is voornemens om van de jeugdcommissie weer een jeugdbestuur
te maken, welke zelfstandig kan opereren.
Ger Veldhuis vraagt of er in de statuten iets vermeld staat over het aantal personen
in het bestuur. Ja, min. 5 personen.
Wim Weerd: Is het niet rigoreus om van 9 naar 5 personen te gaan. Ja, dat klopt,
maar een kleiner bestuur betekent kortere lijnen en efficiënter vergaderen. De
diversie commissies zoals de kantinecommissie en sponsorcommissie vallen onder
het bestuur maar kunnen zelfstandig opereren. Het jeugdbestuur zal niet meer
vertegenwoordigd zijn in het hoofdbestuur; contacten zullen verlopen middels
verslagen en regulier overleg.
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Wim Weerd: Wie worden dan de bestuursleden? Dagelijks bestuur en technische
commissie, te weten Jos Niemeijer, Bennie Bosgraaf, Lizette Eriks, Günther Liftinski
en Klaas Dijk.
De ledenvergadering heeft verder geen bezwaren tegen de bestuurswijziging van 9
naar 5 personen en dit voorstel wordt dan ook aangenomen.
5. Financiën
a. Jaarverslag
Bennie Bosgraaf bespreekt het financiële jaarverslag. Het resultaat is hoger dan
begroot. Contributie-opbrengsten worden elk jaar lager met als voornaamste reden
de terugloop in het aantal jeugdleden. Kantine-omzet en marge lopen terug, hier
moet aan gewerkt worden. Zolang er onder aan de streep geld overblijft, is er geen
reden voor tariefsverhoging.
De jubileumfestiviteiten hebben de vereniging ca. € 4000 gekost. De rest van de
kosten zijn gedekt door acties, kantine-omzet en giften.
b. Kascommissie
Ger Veldthuis spreekt namens de kascommissie (Tineke Timans, Wim Weerd, Ger
Veldthuis), die de boeken heeft gecontroleerd. De financiën zijn op orde. Wel
constateert de kascommissie wat onzekerheden en risico’s: voorraadbeheer niet
altijd duidelijk, energiebeheer, inkoopbeleid moeilijk inzichtelijk en afhankelijkheid
van personen. Donkere wolken m.b.t. ledenaantallen, subsidies lopen terug, het is
moeilijker om vrijwilligers te krijgen en vast te houden en de financiële basis wordt
slechter. Mogelijke oplossingen volgens de kascommissie: advies inwinnen bij VVK,
financieel beleid aanpassen aan 20e eeuw (pinbetalingen / credit club card) en
kantine-inkomsten verhogen door bijv. verbanden aan te gaan met musea, onderwijs
of zorg. Ger Veldthuis biedt zijn hulp aan om uit te zoeken of er mogelijkheden zijn
om extra kantine inkomsten te genereren met juridische ondersteuning. ZNC doet
het goed met het generen van extra inkomsten door het organiseren van bijv.
pubquiz, FIFA toernooi, vriendschappelijke wedstrijden.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering om de penningmeester goedkeuring
te geven voor het gevoerde financiële beleid. Met applaus verleent de vergadering
decharge aan de penningmeester. Voor de decharge (letterlijk ontlading) ontvangt
de penningmeester een cadeaubon van de kascommissie.
Voor volgend jaar nemen plaats in de kascommissie: Tineke Timans, Jorick
Voornhout en Linda Groen.
c. Begroting
Bennie licht de begroting toe.
Marc vraagt of de jeugdsubsidie van de gemeente structureel is. Het is bij het
bestuur niet bekend dat dit niet meer zo is, maar dit zal nagevraagd worden bij de
gemeente.
De vergadering neemt de begroting unaniem aan.
6. Jeugd
a. Jaarverslag
René Schut geeft toelichting op het jaarverslag. In het verslag wordt gesproken over
Gerard; hiermee wordt Gerard Mulder bedoeld.
Peter Smeele vraagt zich of er een toernooi wordt georganiseerd bij ZNC tegen het
einde van seizoen. Nee, nog niet mee bezig. Peter stelt ook voor dat je wellicht de
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oudste jeugd dat niet bij de selectie kan spelen, af en toe mee kan laten spelen bij
ZNC-3 en ZNC-4 als voorbereiding op de senioren, teneinde opzeggingen onder de
oudste jeugd te voorkomen. Maar op dit moment is er geen JO-19 en te weinig JO-17
spelers en is dit niet aan de orde.
Ook was er het streven om meer jong bloed in jeugdbestuur te krijgen; daar is
afgelopen jaar niet actief naar gezocht.
b. Commissie
Jeugdcommissie wordt weer een jeugdbestuur.
7. Benoemingen en huldigingen
Wedstrijdsecretaris jeugd blijft Dirk Smid, wedstrijdsecretaris senioren blijft Tineke Timans.
Dirk Smid zoekt wel een opvolger.
De kaartjes en loten worden komend seizoen verkocht door Henk en Paula Meuken.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van bovenstaande personen.
Dit jaar is 25 jaar lid: Michel Schuiling. 40 jaar lid: Bert Stegmeijer en Peter Nieuwold. Michel
en Bert zijn aanwezig en worden gehuldigd met een speldje. Hemmo Werkman en Henk
Alberts zijn maar liefst vijftig jaar lid. De laatste is aanwezig en wordt gehuldigd met een
bord. Peter en Henk zullen hun resp. speldje en bord opgestuurd krijgen. Karel Veentjer was
twee jaar geleden 25 jaar lid, maar heeft nimmer een speldje ontvangen. Hij ontvangt deze
daarom dit jaar alsnog.
Marc Hesp krijgt bloemen aangeboden als dank voor zijn bijdrage aan het bestuur.
8. Rondvraag
Wim Weerd:
- Het klusteam constateert dat het soms schort aan het materiaal (bijv. netten). Dit is dan
niet doorgegeven door de gebruikers. Verzoek aan spelers/leiders/trainers; geef door
aan bestuur als materialen beschadigd o.i.d. zijn.
- Ballen verdwijnen in de sloot en worden door het klusteam gevonden. Verzoek aan
spelers/senioren/leiders om alle ballen terug te halen na wedstrijd/training.
- Er moet op toegezien worden dat er geen glaswerk wordt meegenomen naar buiten
tijdens wedstrijden.
Derk Venema:
- Constateert dat zondagsochtends de kleedkamers soms nog open zijn en de keuken en
kleedkamers vies zijn na de wedstrijden op zaterdag. Hier gaat actie op ondernomen
worden.
- Komen er ballenvangers tussen veld en parkeerplaatsen? Ja, maar daar moet zelf voor
gezorgd worden (komt niet van de gemeente).
Jorick Voornhout:
- Waar kun je meldingen zoals defecte douches, defect materiaal, kantine assortiment,
e.d. doen?. Bestuur gaan in kaart brengen wie waar verantwoordelijke voor is en waar je
terecht kunt. Dit wordt een actiepunt voor het bestuur. voor komende tijd.
Jettie Niemeijer:
- Stelt voor om voor zaterdag een conciërge/gastvrouw aan te stellen als contactpersoon
voor bezoekende ploegen, kleedkamercontrole, enz.
Karel Veentjer:
- Of het plateau bij de dartborden weg kan, want daar struikelen mensen over. Wordt naar
gekeken.
Peter Smeele:
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Vraagt wanneer parkeerplaatsen afgemaakt worden. Tussen kerst en oud&nieuw.
Op de ZNC-app staan de wedstrijden van de vrouwen niet meer. Oorzaak is waarschijnlijk
de fusie tussen ZNC en HSC, waardoor deze niet meegenomen wordt vanuit Sportlink.
Kantine op zaterdagmiddag redelijk goed geregeld. Op zondag is vaak niets geregeld.
Bestuur erkent dat er een probleem is met de kantinebezetting. Inmiddels is er een
oriënterend gesprek geweest om planning te realiseren.
Waarom wordt er jeugdwedstrijd afgelast omdat er geen scheidsrechter gevonden kan
worden. Dit is inderdaad zeer onwenselijk, maar we gaan uit van een incident.
Peter biedt zich aan voor vrijwilligerstaken.

9. Sluiting
Jos Niemeijer geeft aan dat hij de erevoorzitters niet welkom geheten heeft bij de opening.
Hierbij alsnog.
Met betrekking tot de bestuursinkrimping: de bestuursleden die niet meer deel uitmaken
van het bestuur zullen na deze vergadering op gepaste wijze bedankt worden. De commissies
met bijbehorende taken zullen verder ingedeeld worden.
Jos noemt dat jubileumfeest soepel is verlopen en de jubileumcommissie wordt bedankt
hiervoor. Dank ook aan de vele vrijwilligers die bijgedragen hebben aan het jubileumfeest en
dat ZNC trots mag zijn op alle mensen die het tot een succes hebben gemaakt.
Jos benoemt verder dat er nog een aantal pijnpunten binnen de vereniging zijn welke
komend seizoen aangepakt gaan worden.
Einde vergadering om 21:43 uur.
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