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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
SEIZOEN 2021-2022 
 
 

VV ZNC 
2 december 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Hierbij het jaarverslag van vv ZNC over het seizoen 2021-2022. Het verslag van de algemene 
ledenvergadering van vorig jaar is toegevoegd. 
 
We heten u allen van harte welkom op de algemene ledenvergadering op vrijdag 2 december 2022 
om 19.30 uur.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Bestuur vv ZNC 
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Jaarverslag vv ZNC 2021-2022 
ALGEMEEN 

 
Bestuur 

Algemeen 

In 2021 waarin een groot gedeelte van de 2e seizoenshelft het voetbal plat lag en kantine en 

kleedkamers nog langer gesloten waren, een periode waarin niemand wist wat er komen ging, was 

het een uitdaging om weer op te starten op het moment dat de maatregelen afnamen en het voetbal 

weer begon. Het bestuur is hard aan de slag gegaan: een aantal leden/vrijwilligers is bereid gevonden 

plaats te nemen in een nieuwe activiteitencommissie, het jeugdbestuur is verjongd en uitgebreid tot 

inmiddels 5 leden en het hoofdbestuur heeft uitbreiding gevonden in de personen van Peter Tiems 

en Johan Ludolphie. Onderwerpen waar het bestuur zich het afgelopen seizoen naast de lopende 

zaken mee bezig heeft gehouden is de financiële situatie (o.a. subsidieaanvragen, energiebesparing), 

visie (o.a. zaterdag-zondag voetbal) en functies en taken. 

Samenstelling 

In seizoen 2021-2022 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  - Peter Tiems 
Algemeen lid  - Johan Ludolphie 
 

Ledenaantal 

Op peildatum 15-6-2022 telde de vereniging 311 leden. Hiervan zijn: 

- 109 jeugdleden; een stijging van 20% t.o.v. het voorgaande jaar. Voor alle 
leeftijdscategorieën is het ledenaantal gestegen, maar de grootste groei zat in de leeftijd 
onder de 10 jaar. Promotie van het jeugdvoetbal op de Nationale Voetbaldag van 2021, het 
opzetten van een training voor de jongste jeugd en een nieuw jeugdbestuur hebben hier 
zeker aan bijgedragen.   

- 20 damesleden. Nadat het dameselftal enkele jaren geleden is opgehouden te bestaan en er 
een paar jaar geen damesvoetbal is geweest bij ZNC, zijn een aantal dames bij aanvang van 
het seizoen 2021-2022 gestart met 7x7 voetbal op de vrijdagavond. Steeds meer dames 
meldden zich aan waardoor er voor het seizoen 2022-2023 een 2e team is aangemeld op de 
vrijdagavond. 
 

Seizoensverloop 2021-2022 

Net als in het seizoen 2020-2021 begon de competitie half september. Iedereen begon met volle 
moed en hoopte dat corona geen roet in het eten zou gooien, zoals in het seizoen 2020-2021 het 
geval was. Maar al in oktober blijkt dat er een nieuwe Corona golf op komst is en worden er weer 
beperkende preventieve maatregelen ingevoerd. In november worden nog meer maatregelen 
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opgelegd met zelf een gedeeltelijke lockdown. Medio december blijkt de virus variant Omikron zo 
besmettelijk dat competities worden stilgelegd voor de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar. Echter blijkt 
dat het ook in de jongere leeftijdscategorieën heerst en veel wedstrijden daardoor uitvallen. 
Gelukkig was de algemene ledenvergadering al op 29 oktober gepland en kon deze in de kantine 
plaatsvinden. De traditionele nieuwjaarsreceptie kon helaas niet doorgaan. Eind januari blijkt dat de 
besmettingen afnemen en dat sporten weer mag. De trainingen worden weer opgepakt na deze 
lange winterstop. Medio februari blijkt dat de preventieve maatregelen in rap tempo afgebouwd 
worden en lijkt er nog net voldoende tijd om competities volledig te kunnen gaan uitspelen. 

 
SENIORENTEAMS 

De volgende seniorenteams waren actief in het seizoen 2021-2022: 

Team Klasse Categorie Trainer Leider Plaats in 
competitie 

Zondag 1 3e A Henk Blijham Patrick Gooijert,  
Klaas Dijk 

7e 

Zondag 2 5e B - Richard Drenth 4e 

Zondag 3 5e B - Matthijs ten Hove 3e 

Zaterdag 1 4e A Patrick van Nimwegen Geert Dreise 7e 

Zaterdag 2 5e B Maarten Hager René Schut 1e 

Vrouwen  7x7  - - Najaar: 1e 
Voorjaar: 2e 

 

ACCOMMODATIE 

Terrein/gebouwen 

Ondanks plannen van de gemeente Midden-Groningen om de sportaccomodaties over te doen aan 
de verenigingen is de situatie niet veranderd. Over het kantinegebouw met achterliggende 
kleedkamers is wel overenstemming bereikt met de gemeente, maar een formele overdracht heeft 
nog niet plaatsgevonden.   

In het seizoen 2021-2022 zijn de verouderde cv-installaties van zowel kantinegebouw als 
kleedkamergebouw vervangen vanwege de leeftijd. Nog niet wetende dat de energieprijzen enorm 
zouden stijgen. De ketel in het kleedkamergebouw was op kosten van de gemeente Midden-
Groningen. 2 ketels in het kantinegebouw zijn op kosten van vv ZNC vervangen door 1 nieuwe. 

De parkeerplaatsen naast veld 2 zijn in 2021 afgerond, waardoor er veel extra parkeerruimte is 
gecreëerd.  

Kantine 

Ondanks dat in de winter de kantine veel gesloten is geweest en iedereen de gezelligheid erg gemist 
heeft, is dit in het voorjaar/begin zomer goed ingehaald. Het seizoen is afgesloten met een after-
corona party met barbecue en feest voor alle senioren en commissieleden.  

 

VRIJWILLIGERS 

Ook in het seizoen 2021-2022 waren weer veel vrijwilligers actief bij vv ZNC. Als leider/trainer, 
barpersoneel, in verschillende commissies/besturen, voor schoonmaak en onderhoud en nog veel 
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meer. Een vereniging is er voor en door leden. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. 
Dank aan iedereen die zich in wat voor functie ook, heeft ingezet voor de club. 

 
HULDIGINGEN 

De jubilarissen voor dit jaar: 

60 jaar lid: Paul Veentjer 
50 jaar lid: Willem Weerd, Jan Blik 
40 jaar lid: Marten Plat en Richard Drenth 
25 jaar lid: - 

 
SPONSOREN 

Aardse Orchideeën en Meinardi en een zeer groot aantal sub-sponsoren sponsorden de club 
gedurende het seizoen 2021-2022. Ondanks de beperkingen m.b.t. corona wist de actieve 
sponsorcommissie weer nieuwe sponsoren binnen te halen. Hiervoor is de club de sponsorcommissie 
zeer erkentelijk. Het verslag van de sponsorcommissie is bijgevoegd. 

ACTIVITEITEN 

De in 2021 opnieuw opgerichte activiteitencommissie heeft in het seizoen 2021-2022 diverse 
activiteiten georganiseerd.  
 

COMMUNICATIE-MEDIA 

De communicatiecommissie heeft zich ook in het seizoen 2021-2022 bezig gehouden met de 
communicatie vanuit vv ZNC naar buiten. Het verslag van de communicatiecommissie is bijgevoegd. 
 

JEUGDBESTUUR 

Het jeugdbestuur is het seizoen 2021-2022 gestart met 2 leden: Geert Dreise (voorzitter) en Theo 

Balk (wedstrijdsecretaris). Gedurende het seizoen is het bestuur uitgebreid naar 5 personen. Het 
jeugdbestuur is bijgevoegd. 
 

FINANCIËN 

Het financieel jaarverslag is door de penningmeester opgemaakt en voorgelegd aan de 
kascommissie. De verslagen van de penningmeester en kascommissie zijn bijgevoegd. 
 
 
Lizette Eriks-Fluks 
Secretaris vv ZNC 
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Verslag jeugdbestuur 
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Verslag sponsorcommissie 
 
Doordat de jaarvergadering vrij laat in het jaar plaatsvindt zijn in dit verslag ook de feiten 

meegenomen van de 2e helft van het kalenderjaar 2022. 

Het sponsorbestand van ZNC is vrij stabiel. Er valt soms iemand af en aan de andere kant is er nog 

steeds toeloop. We hebben weinig last gehad van coronaperikelen, maar weten niet wat er gaat 

gebeuren vanwege de huidige energiecrisis. 

We zijn bezig om nog meer ruimte te creëren, vooral in de 2e ring. 

Ons klus team heeft achter beide doelen een mooie houten stellage gemaakt, waarvoor we hun zeer 

dankbaar zijn. Zonder een goed klusteam, kan de sponsorcommissie hun doelstellingen ook niet 

realiseren. Tevens is de houten stellage financieel mede mogelijk gemaakt door sponsor De Vier 

Keien. In ruil voor fikse korting op de materialen hebben we dit bedrijf voor een aantal jaren een 

reclamebord aangeboden. 

In oktober 2022 konden we eindelijk onze sponsoren weer begroeten op een jaarlijks evenement. De 

vorige jaren was dit achterwege gebleven vanwege de corona. Op de golfbaan in Veendam en later in 

de kantine wist iedereen zich goed te vermaken 

Administratief beschikten we al over een professioneel relatiesysteem, maar inmiddels hebben we 

incasso van de sponsorgelden ook uitbesteed aan een derde partij. We hopen hier mee de taken te 

verlichten van de vrijwilliger, die hier vaak ontzettend veel tijd in moest steken. 

Samenstelling sponsorcommissie; Sinus Schuiling, John Stuut, Geert Strabbing, Tim Sanneman. 

Jasper Molema en Johann Ludolphie hebben de commissie verlaten, maar Gerard Jonker is 

teruggekeerd en ook Rogier Plenter is toegetreden. 

De sponsorcommissie is altijd op zoek naar nieuwe sponsoren, onze leden kunnen ons daarbij 

helpen. Informeer bij je relaties met een bedrijf en vraag of we met om tafel kunnen. 
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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 Karel Veentjer en Günter Litfinski.  
 
Seizoen 2021-2022 
De prestaties van de seniorenelftallen waren het afgelopen seizoen redelijk tevredenstellend, 
ondanks dat de competities nog zijn beïnvloed door de coronamaatregelen. Onze zaterdag 2 is 
kampioen geworden. Een super mooie en knappe prestatie, nogmaals van harte gefeliciteerd 
hiermee.  
Onze zaterdag 1 is in haar tweede seizoen in de standaard klasse op een toch wel verdienstelijke 
zevende plaats geëindigd. Trainer Patrick van Nimwegen heeft zijn contact uit persoonlijke reden niet 
verlengd.  
Zondag 1 is op een eveneens op de zevende plaats geëindigd. Ook dit is met de smalle selectie en de 
slechte start in het seizoen nog net tevreden stellend.  
ZNC 2 eindigde op een vierde plek en ZNC 3 als derde, dit zijn allebei prima prestaties.  
 
Er is wel een luxe probleem en dat is het aantal spelers van ieder elftal. Vooral bij de lagere elftallen 
zijn er veel spelers, zelf zo veel spelers dat niet iedereen elke week kan spelen. In overleg met de 
leiders van de elftallen is gekozen voor deze indeling.  
 
De samenwerking met de dames met HSC is beëindigd. Mede doordat een aantal dames terug zijn 
gekomen naar het oude nest hebben we moment twee 7 tegen 7 teams ingeschreven op de 
vrijdagavond. Gezellig!  
 
Voor het nieuwe seizoen heeft hoofdtrainer Henk Blijham zijn contract bij de zondag verlengd en is 
Geert Dreise als trainer voor de zaterdag aangenomen. Geert heeft dit jaar zijn trainersdiploma 
gehaald en traint de zaterdag 1 in samenwerking met Roger Hovenkamp.  
 
De T.C. wenst alle ploegen voor het nieuwe seizoen veel plezier en succes.  
 
Er worden nog kandidaten gezocht om de technische commissie aan te vullen en op zaterdag de 
senioren en/of jeugd te ondersteunen.  
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Terugkomend op notulen ALV 2021 

Betreft verhaal zaterdag/zondag voetbal.  

De leden hadden vragen over de situatie, hoe het zaterdag en zondagvoetbal bij ZNC en in het 

algemeen verder gaat. In eerste instantie had het hoofdbestuur het idee een commissie samen te 

stellen om de mening van de leden te vragen. De samenstelling van deze commissie was meerdere 

keren een onderwerp bij vergaderingen van het hoofdbestuur. Uiteindelijk kwam de KNVB met 

plannen om het Zaterdag/Zondagvoetbal samen te voegen en dit maakte een commissie vooralsnog 

overbodig. Deze plannen liggen er nog bij de KNVB en werden verder uitgewerkt.  

Ondertussen is de mogelijkheid onderzocht of er überhaupt een zondag 1 op niveau derde klasse bij 

ZNC haalbaar is. Omdat er 5 spelers van de onder 19 besloten om op zondag te gaan voetballen en in 

samenspreek met de spelers van zondag 1 is er daartoe overgegaan nog op zondag te blijven 

voetballen. Tevens is dit op de leidersvergadering met alle leiders besproken. Daar komt nog bij dat 

spelers tot 23 jaar zowel op de zondag als ook op de zaterdag mogen voetballen. Keuze genoeg, om 

in geval van spelerstekort, elkaar te helpen.  

Nu blijft nog de toekomstvisie. Hierbij zijn we natuurlijk afhankelijk van de beslissingen van de KNVB. 

Als er besloten word beide competities samen te voegen, hoeven wij geen beslissing nemen. Als het 

niet zo besloten word, staan wij uiteindelijk voor de keuze, rechtstreeks over te gaan of zo door te 

gaan, of beneden in de zaterdagcompetitie te beginnen. De leeftijd van de zondag1 spelers bekijkend 

en de aanwas die maar sporadisch is, zal op den duur waarschijnlijk een zaterdagcompetitie 

waarschijnlijk worden.  

 

TC G.Litfinski en Karel Veentjer 
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Verslag communicatiecommissie 
 
De communicatiecommissie zorgt voor informatieve en gestructureerde communicatie richting de 
leden, vrijwilligers, sponsoren, gemeente, enz. Hiervoor zetten we verschillende kanalen in zoals 
website, social media, nieuwsbrief, e-mail en brief. 
 
De communicatiecommissie is: 

• verantwoordelijk voor het beheer van de website, club-tv en voetbal.nl app (Sportlink.club) 
• verantwoordelijk voor het beheer van social media. 
• stimuleert tot het aanleveren van content. 
• verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie via de verschillende kanalen.    

Seizoen 2021/2022 
Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? 
We hebben: 

• verschillende nieuwsbrieven naar leden verstuurd. 

• de voetbalapp nog beter op de kaart gezet. Hierover hebben we gecommuniceerd richting de 
leden, maar ook naar de trainers en leiders. Daarnaast hebben we flyers bij de ingang van de 
kantine opgehangen om de app te promoten. 

• de activiteitencommissie ondersteund bij het communiceren van activiteiten die er zijn 
georganiseerd. We hebben korte lijntjes met deze commissie. Zo sluit er regelmatig iemand 
van de comminicatiecommissie aan bij de vergaderingen van de activiteitencommissie. 
Hierdoor zijn we goed op de hoogte van wat er speelt en aan zit te komen en kunnen we snel 
acteren en de juiste kanalen inschakelen. 

• de sponsorcommissie ondersteund bij de schriftelijke communciatie naar sponsoren en we 
hebben de eindredactie gedaan van het vernieuwde sponsorboekje.  

• het bestuur ondersteund bij de schriftelijke communicatie naar leden.  

• de website www.vvznc.nl up to date gebracht.  

Seizoen 2022/2033  
Website 
Het seizoen 2022-2023 willen we ervoor zorgen dat wijzigingen snel en op tijd doorgevoerd worden 
op de website. Denk hierbij aan wijzigingen van trainingsdagen/tijden en teaminformatie. Hiervoor is 
het nodig dat we op tijd op de hoogte worden gebracht door het jeugdbestuur/hoofdbestuur van 
wijzigingen. Daarnaast zullen wij zelf regelmatig de inhoud van de website checken.  
 
Clubtv 
We hebben nu 1 beheerder voor clubtv. Dat is kwetsbaar. Daarom gaan we ervoor zorgen dat er een 
back-up komt.  
 
De Commissie 
We kunnen altijd versterking gebruiken: mensen die meedenken, input leveren m.b.t. bepaalde 
informatie en mensen die het leuk vinden om tekst en foto’s aan te leveren van wedstrijden en 
andere activiteiten binnen ZNC. Ook dit jaar gaan we de commissie weer onder de aandacht brengen 
en proberen om nieuwe leden te werven.  

Leden commissie 
De commissie bestaat uit Peter Tiems, Derk de Wit, Rinus Hager, Diana Kramer en Lizette Eriks en is 
bereikbaar via communicatie@vvznc.nl. De commissie vergadert gemiddeld 1x per 6-8 weken op de 
woensdagavond.  

mailto:communicatie@vvznc.nl
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Verslag penningmeester 
 

Seizoen 2021-2022 

Na twee Corona jaren dachten we afgelopen seizoen zonder beperkingen te kunnen voltooien. 
 
Na een fris begin medio september 2021 tijdens winterse periode (vanaf november) wederom hinder 
gehad van geen toeschouwers en een gesloten kantine waarna een en ander na de winterstop weer 
volledig op gang is gekomen. 
 
Financieel eind resultaat als begroot, echter met wel wat onderlinge nuance afwijkingen. 
 
Contributie en sponsor inkomsten als verwacht, echter omzet kantine niet op niveau als voorheen. 
 
Dit is hoog over gecompenseerd door een positieve afrekening op de energierekening over het jaar 
2021, verder schrijven we niet meer af op ons kantine gebouw daar het een boekwaarde heeft van 
afgerond 17.000 euro wat ver beneden de reële waarde ligt. 
 
Voor verdere informatie verwijs ik naar het financieel resultaat en balans overzicht welke ter inzage 
ligt tijdens de algemene ledenvergadering van 2 december 2022. 
 
Dank aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd! 
 
Zuidbroek 2 december 2022 
 
Bennie Bosgraaf 
Penningmeester 
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Begroting 2022-2023 
 
Verwachting is dat komend seizoen 2022-2023 op hoofdlijnen te vergelijken is met afgelopen 
seizoen. 
 
Daarbij verwachten we dat omzet kantine weer iets aantrekt, grootste pijnpunt is het aflopen van 
ons twee jarig energie contract per 31 december 2022. 
 
Hier gaan we de tweede helft van het seizoen, vanaf 1 januari 2023 tot einde seizoen serieus last van 
krijgen.   
 
Voor de begroting verwachten we voor verenigingen een soort van compensatie regeling wat de 
schade enigszins weet te beperken maar niet afdoende is om een positief resultaat te schrijven. 
 
Op dit moment hebben we geen idee wat onze energie tarieven per 1 januari 2023 gaan worden 
inclusief eventuele overheidsmaatregelen.  
 
Ter indicatie betalen nu voor: 
 
Gas 21 cent per m3, laatst bekende aanbod is variabel voor 1,70 euro per m3. 
Stroom 6 cent per kWh, laatst bekende aanbod is variabel voor 45 cent per kWh. 
 
Verduurzaming van ons sportpark naar een energie neutraal verbruik is absolute noodzaak. 
 
Eerste offertes inclusief de techniek hebben we binnen,  een afspraak hierover met de gemeente 
staat gepland. 
 
  
Zuidbroek 2 december 2022 
 
Bennie Bosgraaf 
Penningmeester 
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Verslag kascommissie 
 
Dinsdag avond 22 december hebben we in gezelschap van zowel de penningmeester als de 
voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid  het financiële verslag over seizoen 2021-2022 
alsmede de balans per 30 juni 2022 “einde seizoen 2021-2022” doorgenomen. 
 
Ter onderbouwing middels bank afschriften kunnen vaststellen dat saldi sluiten met hetgeen 
verantwoord. Verder actuele bankstanden en mutaties bekeken en geconstateerd dat we daar nog 
even mee vooruit kunnen. 
 
Na wat sparren over het een en ander en het doornemen van kosten zijn we tot de conclusie 
gekomen dat er wat ons betreft geen bijzonderheden zijn en verlenen we decharge aan de 
penningmeester inzake het jaarverslag over 2021-2022! 
 
Tevens hebben we de begroting over seizoen 2022-2023 besproken en onze goedkeuring hieraan 
verleend met in achtneming van de energieproblematiek. 
 
 
Zuidbroek 2 december 2022 
 
Jan Rolf ten Hove en Jorick Voornhout 
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Verslag 69e jaarvergadering v.v. ZNC 
29 oktober 2021 – 19:30 uur 
 

Afgemeld met kennisgeving: Albert Weerd en Peter Smeele. 
 

1. Opening  
Jos Niemeijer opent de 69e vergadering om 19:42. Hij heet de aanwezige erevoorzitters en 
ereleden welkom. Er wordt stilgestaan bij alle leden en betrokken die niet meer in ons 
midden zijn. Met name worden Frits Spreen, Jacob Nieland en Herman Roffel genoemd. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er worden nog twee agendapunten ingebracht: 
- overheveling van velden en accommodatie van gemeente naar (voetbal)verenigingen 
- lange termijn visie bestuur over zaterdag-zondag voetbal 
 

3. Mededelingen 

• Henk en Paula Meuken blijven ook dit seizoen het kassahokje doen. Waarvoor dank en 
applaus. 

• Formeel is de kantine van ZNC geen eigendom van ZNC. Inmiddels zijn gesprekken 
gevoerd om het juridische eigendom te regelen. Wachten is nu op de  gemeente 
Midden-Groningen (MG). 

• In verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zullen de statuten 
van de vereniging moeten worden aangepast. De WBTR gaat o.a. over de positie, 
plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders, het financiele 
beleid en goedkeuring van uitgaven en regels omtrent belangenverstrengeling. Komend 
seizoen gaan we gebruiken om de statuten aan te passen en te bespreken met de 
notaris, waarna dit onderwerp volgend jaar op de agenda van de algemene 
ledenvergadering komt. 

 
4. Vereniging 

a. Jaarverslag secretaris en commissies 
Het jaarverslag van de secretaris en de commissies worden doorgenomen. Sinus 
Schuiling doet een oproep namens de sponsorcommissie voor nieuwe leden voor de 
sponsorcommissie. 
 

b. Samenstelling bestuur 
In het seizoen 2020-2021 heeft Klaas Dijk een sabbatical genomen, waarna hij dit jaar 
officieel aftreedt. 
Vier leden zijn herkiesbaar: Jos, Bennie, Günter en Lizette. Twee leden hebben zich 
kandidaat gesteld voor het bestuur: Peter Tiems en Johan Ludolphie. De algemene 
ledenvergadering is akkoord met de nieuwe samenstelling. 
Wim Weerd en Sinus Schuiling stellen voor om een rooster van aftreding te maken. 
Vanaf volgend wordt er via een schema gewerkt. 

 
 

5. Financiën 
a. Jaarverslag penningmeester 

Bennie ligt het resultaat en begroting toe. Ondanks de corona-periode niet veel 
verlies geleden. Gevraagd wordt of de kantineprijzen omhooggaan vanwege de 
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stijging van bier en andere artikelen. Dit gaat niet meteen gebeuren, maar wordt 
zonodig wel besproken.  
 

b. Kascommissie 
De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester. 
Nieuwe kascommissie: 
Jorick Voornhout (laatste jaar), Jan Rolf ten Hove 
 

c. Begroting 
De begroting wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. 
 

d. Contributie 
De contributie blijft gelijk dit jaar; volgend jaar komt dit opnieuw op de agenda. 
 

6. Privatisering (punt Willem Weerd) 
De laatste tijd staan er in de pers berichten waarin wordt gesproken om accommodaties over 
te hevelen van gemeente naar verenigingen. Willem denkt dat daar veel kosten aan 
verbonden zijn en vraagt zich af of de vereniging (lees vv ZNC) dit aan kan. Advies van Willem 
om dit punt samen met andere verenigingen te bespreken. 
 
MG heeft aangegeven bij alle verenigingen langs te gaan en e.e.a. te bespreken. Het gaat om 
overheveling van kleedkamergebouwen en onderhoud velden. Groot onderhoud aan velden 
blijft wel voor MG. 
 
Jos geeft aan dat er overleg is geweest met voorzitters van de andere voetbalverenigingen 
uit MG waar onder andere dit onderwerp is besproken. Gezamenlijk voorzitters zijn geen 
voorstander; mocht e.e.a. wel doorgevoerd worden dan wel onder bepaalde strenge 
voorwaarden. De voorzitters houden contact hierover. 
 

7. Lange termijn visie ZNC zaterdag-zondag voetbal (punt Willie Ketler) 
Willie vindt het jammer dat een van oudsher zondagclub langzaam overgaat naar zaterdag 
omdat er niet genoeg spelers zijn voor de zondag en er geen aanvulling van de JO19 naar de 
zondag is. Wel ziet hij dat het onvermijdelijk is. 
Günter geeft aan dat er eind vorig seizoen een inventarisatie is geweest onder de zondag 
selectie: er waren te weinig spelers voor 2 teams, waardoor uiteindelijk alleen de ZON-1 
overbleef. Dit jaar worden alle spelers weer gevraagd naar wat ze willen. Trend is dat de 
jeugd op zaterdag wil voetballen en niet meer op zondag.  
Vraag Jan Rolf: hoe het kan dat er op zaterdag een standaard elftal is ingeschreven, terwijl 
we een standaard elftal hebben op zondag. Bestuur: 23 jongens van dit team hebben het 
bestuur benaderd met de wens om een zaterdagelftal in te schrijven in de A-categorie. De 
voor- en nadelen en consequenties zijn in het bestuur en met de spelers besproken. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot inschrijving in de A-categorie. 
 
Met ingang van het seizoen 2022-2023 biedt de KNVB de mogelijkheid voor een zondag-1 
team om horizontaal over te stappen naar de zaterdag (dus een zondag-1 team uitkomend in 
de 3e klasse kan dan i.p.v. onderaan te beginnen op de zaterdag meteen instromen in de 3e 
klasse). Dit moest voor 1 oktober 2021 besloten worden. Het bestuur heeft gemeend dat het 
hier nog te vroeg voor was en dat een beslissing over zaterdag – zondagvoetbal niet in korte 
tijd genomen kan worden. Dit jaar wordt geïnventariseerd hoe onze leden hierover denken.   
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Jan Rolf geeft aan dat mocht ZNC een zaterdagclub worden er dan wel een selectiebeleid 
moet zijn op zaterdag. Op dit moment speler er op zaterdag 2 losse (vrienden)teams. Het 
bestuur gaat hierover een visie bepalen. 
 
PAUZE 
 

 
8. Huldigingen 

 
Speldjes (25 en 40 jaar) en bordjes (50 en 60 jaar) zijn uitgedeeld aan de aanwezigen. De 
jubilarissen die niet aanwezig konden zijn ontvangen achteraf hun speldje of bordje. 
 

9. Rondvraag  
 
Sinus Schuiling vraagt zich af of de nieuwe statuten worden opgemaakt bij een sponsor van 
ZNC. Dit is inderdaad het geval; bij Notariaat de Poel. 
Sinus Schuiling maakt zich zorgen over de jeugdafdeling en wel om de bezetting in het 
bestuur. Hij roept iedereen op om om zich heen te kijken of er iemand is die in het 
jeugdbestuur wil. 
 

10. Sluiting 
Jos sluit de vergadering om 21:41 en geeft nog aan dat als iemand ideeën, opmerkingen, 
aanvullingen heeft ten aanzien van het beleid of andere zaken dit te melden aan het bestuur. 
Een ieder is ook vrij om binnen te lopen tijdens een bestuursvergadering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


