Jaarverslag vv ZNC 2018-2019
Algemeen
Jaarverslag
Volgens de statuten van voetbalvereniging vv ZNC wordt hierbij het jaarverslag uitgebracht door de
secretaris over het verenigingsjaar 2018 - 2019.

Bestuurssamenstelling
In seizoen 2018-2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter

- Jos Niemeijer

Secretaris

- Marc Hesp

Penningmeester

- Bennie Bosgraaf

Algemeen lid

- Gunther Liftinski (tevens vice-voorzitter)

Algemeen lid

- Klaas Dijk

Algemeen lid

- Gerard Jonker

Algemeen lid

- Saskia Dijk

Algemeen lid

- René Schut

Algemeen lid

- Celine Speelman

Leden
Momenteel bestaat de vereniging uit 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.
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100 jarig jubileum
Het hele seizoen 2018-2019 stond in het teken van het 100 jarig jubileum. Om geld te genereren voor
het jubileum zijn er vele acties gehouden. Na de zomervakantie werden er orchideeën verkocht en
eind november was er de speculaasactie. In maart is er een zeer succesvolle en gezellige bingoavond
georganiseerd en met Moederdag werd voor de tweede keer de moederdagslof verkocht. Verder is
er nog geld binnengehaald met ‘balschieten in de auto’ en het raden van het aantal bierdoppen.
Ondertussen werd er druk vergaderd door zowel jubileumcommissie als jeugdwerkgroep. Nadat het
eerst ging om het bedenken van acties en het maken van plannen moest aan het einde van het
seizoen begonnen worden met de uitvoering: vergunning aanvragen, leden, oud-leden, sponsoren,
vrijwilligers, enz. uitnodigen voor de festiviteiten, uitnodigingen voor de receptie maken, beheren
van de aanmeldingen, enz.
Eind augustus/begin september waren er wekelijks en soms zelfs meerdere keren per week
afspraken tussen commissieleden, werkgroepleden en/of bestuur om het geheel in goede banen te
leiden. Dit heeft geresulteerd in een zeer geslaagde jubileumweek met een gevarieerd programma
waarvoor ontzettend veel belangstelling was.
Woensdag 11 september
Vrijdag 13 september
Zaterdag 14 september
Zondag 15 september

: FC Groningen Clinic
: Receptie + reünie
: ZNC Jubileumbattle en jubileumfeest
: Brunch en familietoernooi

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige jubileumweek met leuke activiteiten, heel veel
leuke mensen en veel gezelligheid. Hierbij bedanken we alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest
bij het 100 jarig jubileum!

Teams
De volgende seniorenteams waren actief in het seizoen 2018-2019:
Team
Zondag 1
Zondag 2
Zondag 3
Zondag 4
Zaterdag 2
Vrouwen 1

Klasse
3e
3e
6e
6e
6e
5e

Geëindigd op plek
11
11
4
1
4
12

Zondag 1, onder leiding van Harmannus Horlings en Klaas Dijk, begon het seizoen 2018-2019
succesvol met veel overwinningen. Helaas volgde na de winterperiode een mindere periode, waarna
aan het eind van het seizoen ternauwernood nacompetitie voor degradatievoetbal werd voorkomen.
Zondag 4 was in het seizoen 2018-2019 bijzonder succesvol en haalde in de laatste wedstrijd het
kampioenschap. Dit was het 3e kampioenschap in vijf jaar tijd, waardoor promotie volgde naar de 5e
klasse.
Zondag 3 en zaterdag 2 bereikten een mooie vierde plaats. Zondag 2 en vrouwen 1 eindigden
afgelopen seizoen onderaan in de ranglijsten.
Zie ook het verslag van de technische commissie dat als bijlage is toegevoegd.
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Accommodatie
Terrein/gebouwen
Het voetbal kan niet bestaan zonder de vele vrijwilligers die zich wekelijks voor onze vereniging
inzetten. Zo ook het klusteam dat zorgdraagt voor allerhande reparaties aan terrein en gebouwen.
Ook zorgen ze ervoor dat nieuwe sponsorborden opgehangen worden. Zonder hun inzet is het niet
mogelijk voor ons en onze gasten om te genieten van het voetbal. Namens de hele vereniging
bedankt voor jullie inzet!

Parkeergelegenheid
Op wedstrijddagen, maar soms ook op de donderdagavond, bleek de parkeergelegenheid niet te
voldoen. Auto’s stonden geparkeerd langs het laantje en aan de Heiligelaan. Aan het einde van het
seizoen 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 deze is inmiddels weer gerepareerd.

Kantine
In het afgelopen seizoen is de kantine voorzien van nieuw meubilair, grotendeels bekostigd door de
Vriendenloterij. Groen en witte stoelen, lage tafels en statafels en een bank langs de zijkant van de
kantine zijn aangeschaft.

Vrijwilligers
Ook dit seizoen hebben zich weer heel veel vrijwilligers ingezet voor de club. Veel vrijwilligerswerk is
zichtbaar maar er gebeurt ook een heleboel achter de schermen. Zoals het klusteam en ook het
kniepertjesteam dat al in november begint kniepertjes te bakken (met een groot aantal vrijwilligers),
welke zeer goed verkocht worden. Alle vrijwilligers: ontzettend bedankt voor jullie inzet. Zonder
vrijwilligers kan ZNC niet bestaan.

Kantinebezetting
Het afgelopen seizoen was de planning voor de kantine opgesplitst in zaterdag en zondag. 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 2018-2019 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.
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Het verslag van de sponsorcommissie is terug te vinden in bijlage 2.

Activiteitcommissie
De activiteitencommissie heeft ook afgelopen jaar weer een groot aantal goed bezochte activiteiten
georganiseerd, waaronder 2x een pubquiz, kerstkaarten en -sjoelen, nieuwjaarsreceptie en
vrijwilligersavond. Het verslag van de activiteitencommissie staat in bijlage 3.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond in het seizoen 2018-2019 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.

Nawoord
Sinds kort heb ik (Lizette) de functie van secretaris van Marc Hesp overgenomen. Ik zie deze functie
als een leuke en interessante uitdaging waarin ik hoop toegevoegde waarde te hebben voor ZNC.
Marc, bedankt voor je inzet van de afgelopen 5 jaar.

Zuidbroek, 15 november 2019
Lizette Eriks-Fluks, secretaris

Bijlagen
Bijlage 1: verslag technische commissie
Bijlage 2: verslag sponsorcommissie
Bijlage 3: verslag activiteitencommissie
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Bijlage 1: 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 één van de leden
aanspreken.
De technische commissie bestaat uit Klaas Dijk en Günter Litfinski.
Tevens is er een T.C. voor de jeugd in het leven geroepen om de gang van zaken bij de jeugd soepeler
te laten verlopen. Deze commissie bestaat uit de leden van de senioren T.C. aangevuld met Patrick
Gooyert.
De prestaties van de seniorenelftallen afgelopen seizoen waren niet tevredenstellend, waarbij
aangemerkt moet worden dat het eerste elftal zich pas op de laatste speeldag veilig speelde en zo de
nacompetitie ontliep. Verder is het tweede elftal gedegradeerd na de reserveklasse 3. Het vierde
elftal is kampioen in hun klasse geworden en zo een klasse hoger gepromoveerd. De andere elftallen
wisten het seizoen tevredenstellend af te sluiten. Het dameselftal is een samenwerking met HSC
dames aangegaan en dit lijkt tot nu toe goed uit te pakken.
Eind oktober zag de T.C zich in samenwerking met het hoofdbestuur genoodzaakt de hoofdtrainer op
non-actief te zetten. Nadat de afwaartse trend zich in de tweede helft van het seizoen voortzette, is
het nieuwe seizoen met 6 nederlagen begonnen. Dit was de reden dat T.C. en bestuur besloten in te
grijpen om toch te proberen een verandering teweeg te brengen. De hele situatie is
betreurenswaardig maar noodzakelijk. Onze nieuwe trainer is een bekend gezicht, namelijk de heer
Jan Rozema uit Assen.
De T.C. wenst alle ploegen voor het nieuwe seizoen veel plezier en succes.

T.C. ZNC
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Bijlage 2: verslag sponsorcommissie
Dit seizoen bestond de sponsorcommissie uit 4 personen, te noemen: Sinus Schuiling, Geert
Strabbing, Jasper Molema & Gerard Jonker. Sinds 8 oktober is Johan Ludolphie er bij gekomen.
Er zijn dit seizoen 7 bordsponsoren bijgekomen, en de kleding van het dames team ZNC/HSC is ook in
zijn geheel gesponsord .
Eind vorig jaar zijn we druk aan het brainstormen geweest hoe we de sponsormiddag weer zouden
moeten inkleden. Normaal gesproken organiseren we dit altijd in april, maar aangezien het 100-jarig
jubileum in september was, hebben we het doorgeschoven.
28 september hebben we ons ‘s middags verzameld met een groep van ca. 33 personen bij golfclub
"De Compagnie" in Veendam. Na de koffie & thee hebben we eerst de afslag en het putten geoefend,
waarna we in groepjes 9-holes hebben gespeeld. Voor vele een eerste kennismaking met Golf, maar
hartstikke leuk om te doen.
Na een drankje zijn we vertrokken naar de kantine van ZNC, waar een BBQ en buffet gereed stond.
Een hele geslaagde middag en avond hebben we gehad!!
Om het voetbal binnen de vereniging betaalbaar te houden, kunnen we niet zonder een gezonde
groep ondernemers die de vereniging steunen. We zijn al deze bedrijven dan ook zeer erkentelijk
voor de bijdrage aan de vereniging !!!

Sponsorcommissie
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Bijlage 3: verslag activiteitencommissie

Jaarverslag Activiteiten ZNC seizoen 2018 – 2019
De Activiteitencommissie “ZNC Groen Witte” bestond door het ontvallen van Janette Hager tijdens
de zomerstop van 2018 nog maar uit 3 leden: Wilma van Meeuwenoord, Peter Smeele en Saskia Dijk.
Georganiseerde activiteiten seizoen 2018 - 2019:
20 oktober 2018

: ZNC Pub Quiz 5

28 november 2018

: Sint & Pieten Feest voor de JO7, JO8 en JO9 jeugdteams

20 december 2018

: Kerst Sjoelen & Klaverjasavond

5 januari 2019

: ZNC Nieuwjaarsbuffet

25 januari 2019

: Koppel Dart Toernooi

26 januari 2019

: Single Dart Toernooi

12 februari 2019

: Reanimatie cursus voor clubvrijwilligers

15 februari 2019

: Jubileum Bingo (georganiseerd door dames van de Jubileumcommissie)

16 februari 2019

: ZNC FIFA Toernooi vd Jeugdteams

2 maart 2019

: ZNC Pub Quiz 6

8 april 2019

: Kids United voorwedstrijd ZNC 1 (i.s.m. Sponsor en Jeugd commissie)

7 juni 2019

: Het ZNC 7 x7 Toernooi

6 juli 2019

: Vrijwilligersavond ZNC

Door persoonlijke omstandigheden is Peter Smeele in april 2019 gestopt met de
activiteitencommissie en bleven we met een te klein team over. Door een gemotiveerde groep
Jubileumcommissieleden die op ons eerste vergadering van seizoen 2019 - 2020 waren uitgenodigd
zijn er enkele dames bereid gevonden om in werkgroepjes per evenement het komend seizoen mee
te organiseren. Nieuwe werkgroep AC leden: Ageeth Schipper. Ellen Eriks, Anita vd Woude, Debby
Schipper, Jelleke Noordhof en Patricia Schipper.
Gezamenlijk met deze versterking van 6 dames is er inmiddels een nieuwe jaarplanning qua
activiteiten opgezet voor het seizoen 2019 - 2020.
Saskia Dijk (voorzitter AC Groen Witte)
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