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Aftredend en herkiesbaar:
Lex Kaper (voorzitter), Annemiek de Kloe (vice-voorzitter), Nel Duursma
(Penningmeester), Ruud Berkhof (secretaris), Ivan Engel (Voorzitter Technische
Commissie), Carla Forrer (voorzitter Beheerscommissie) en Marian Stange (Voorzitter
Sponsorcommissie en Algemene Zaken)
Aftredend en niet herkiesbaar:
Denice van der Stelt (voorzitter jeugdbestuur)
Voorgesteld:?


Jeugdbestuur

Aftredend en herkiesbaar:
Kees Buis (Secretaris), Karin Engel (Sportlink), Saskia van der Gulik (Algemeen), Ron
de Jong (Wedstrijdsecretaris A), Anne-mirl Biesot (Wedstrijdsecretaris B en C en
Scheidsrechter coördinator Jeugd) Sabina Kreuger (Wedstrijdsecretaris D, E, F en
Kangoeroes)
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Voorgesteld: ?
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Aftredend en niet herkiesbaar:
Lisanne Stange (Algemeen lid), Niels Doeves en Marcel Weenink
Voorgesteld:
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Aftredend en herkiesbaar:
Marian Stange (Voorzitter), Jan Bloetjes en Cees van de Water
Aftredend en niet herkiesbaar:
Mariska Speekhoudt
Nieuw:?
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Aftredend en herkiesbaar:
Carla Forrer (Voorzitter), Roel Duursma (technische zaken)
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Maaike Doeves
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Liam de Haas en Ruud Berkhof
Aftredend en niet herkiesbaar:

Miranda Rozemeijer
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Aftredend en herkiesbaar:
Onno Ferwerda, Anja Riteco, Julia de Haas en Erwin Schaap
Aftredend en niet herkiesbaar:
Liam de Haas, Ilse Riteco en Maarten Brouwer
Tussentijds toegetreden:
Marjolein Jonker-de Louw
Nieuw:?
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Aftredend en herkiesbaar:
Liam de Haas, Kim de Vries, Mike Kreuger, Julia de Haas, Richard Brand, Pjotr Kim,
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Aftredend en niet herkiesbaar:
Dylan Vogel, Kim de Vries en Pjotr
Nieuw: ?
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Aftredend en herkiesbaar:
Dennis Brand, Romy Dasia, Wouter Forrer, Laura Walter, Saskia ten Wolde, Winnie
Leek, Dennis Jager, Joost Breetvelt, Richard Brand en Sabine de Vries
Tussentijds afgetreden:
Willem Bakker en Patrick Waterdrinker
Tussentijds toegetreden:
Daan Horak, Pjotr Kim en Dominique van der Stelt
Nieuw:?



Scheidsrechterscommissie
Nieuw:?

9.
10.
11.
12.

Bestuursbeleid
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Jaarverslag ALV 2 oktober 2017
1) Opening

Voorzitter Lex Kaper heet alle aanwezigen van harte welkom en constateert dat er
voldoende leden aanwezig zijn om de vergadering direct te kunnen starten. Een special
welkom is er voor ons erelid Johan Bruijns, de leden van verdienste Roel Duursma, Els
Bakker, Marian Stange, Annemiek de Kloe, Ivan Engel, Lex Kaper en de dragers van de Lex
Kaper Award Kees Buis, Suzanne Saarloos en Ruud Berkhof.
Lex geeft aan dat er afgelopen seizoen veel is gebeurd. Allereerst zijn de toiletten vervangen
door een compleet nieuwe toiletgroep. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een
substantiële financiële bijdrage van het Honig Laan Fonds en het vele werk van Roel
Duursma, Piet Duursma, Dirk de Vries, Maarten Forrer, Jan Doeves, Martin Spoelstra, Erwin
Horak en Ivan Engel die het geheel ook coördineerde. Deze laatste groep werd nogmaals
bedankt door Lex voor de vele uurtjes werk die daar in zijn gaan zitten.
Afgelopen zomer zijn de kunstgrasvelden vervangen en tevens zijn de velden aangepast op
het nieuwe formaat van 20 x 40 meter. We hebben nu de beschikkingen over 5 speelvelden
(2 kleinere voor de pupillen 4-tallen). Daarnaast is ook de verlichting vernieuwd en zijn er
nieuwe prullenbakken geplaatst. Dinsdag 26 september is het nieuwe complex officieel
opgeleverd.
Nog niet zo lang geleden zijn er nieuwe koelkasten in gebruik genomen in de keuken.
Het schoolkorfbal heeft, mede door intensief nabellen, toch zo’n 15-tal nieuwe leden
opgeleverd.
Als sportieve successen springen in het oog dat de B1 zowel in de zaal als op het veld
geplaatst was voor de eindfase van het Nederlands Kampioenschap met als uitschieter de
finale op het veld tegen Fortuna. Uiteindelijk een prachtige 2e plaats. De A1 slaagde er in om
op het veld kampioen te worden van de overgangsklasse en komt dit seizoen dus uit in de
hoofdklasse.
Het 1e en 2e team handhaafden zich keurig in de overgangsklasse en reserve overgangsklasse
en het contract van beide selectietrainers Jorrith Ekelmans (1e) en Marco de Vries (2e) werd
verlengd.
Veel selectieleden stopten na het afgelopen seizoen. Voor Niels Doeves en Fanny Doeves
werd nog een speciale afscheidswedstrijd gehouden.
Helaas werden we naast het stoppen van selectieleden nog geconfronteerd met het
bedanken van een flink aantal andere leden. Teleurstellingen van niet geselecteerd worden
in het team waar men in wil spelen leidt tegenwoordig al snel tot bedanken. Het
Jeugdbestuur en de KTZ hebben daar hun handen vol aan gehad en helaas zelden met een
positief resultaat. Veel wordt gewezen op slechte communicatie, maar soms is het gewoon
niet mogelijk om al vroeg duidelijkheid te geven omdat er in korte tijd nog veel kan
veranderen.

Onze hoofdsponsor de RABOBANK heeft aan gegeven op een andere manier om te willen
gaan met sponsoring. Cees van de Water geeft daar tijdens de vergadering een korte uitleg
van. ZKV is samen met vier andere verenigingen op het gebied van sport en cultuur, voor de
duur van 2 jaar gekozen als sociaal partner van Rabobank en NOC*NSF.

Om voor zo’n partnership in aanmerking te komen heeft ZKV afgelopen juli, net als vele
andere verenigingen in de Zaanstreek, een voorstel ingediend hoe zij hier vorm aan willen
geven. Aangezien slechts vijf verenigingen in de gehele Zaanstreek hiervoor in aanmerking
komen, zijn we heel blij dat we hiervoor zijn uitgekozen.
De Rabobank heeft een nieuwe sponsorstrategie, waarbij de bank samen met NOC*NSF
focust op het opbouwen van partnerships tussen de lokale Rabobanken en de plaatselijke
verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Zij willen verenigingen helpen nog meer
een ‘Open Club’ te worden. Zo willen zij verenigingen helpen bij het aanboren van nieuwe
inkomstenbronnen, ledenwerving en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dat maakt een
club meer toekomstbestendig en zelfredzaam.
Binnen deze samenwerking gaat ZKV zich richten op het verbeteren van communicatie met
bestaande en nieuwe doelgroepen. En het ontwikkelen van aanvullende activiteiten om en
rond onze accommodatie. Het 100-jarig bestaan van ZKV in 2018 vormt een prachtig kader
om dit samen met Rabobank en NOC*NSF vorm te geven.
10 November zal middels een feestelijke aftrap in de KIEP het startschot gegeven worden
van het 100-jarige jubileum jaar (10 november 2018 bestaat ZKV 100 jaar). In het kader van
het 100-jarig lidmaatschap heeft Patrick Schmitz, ouder van een jeugdlid, een
muurschildering op de achterkant van de KIEP gemaakt. Ziet er goed uit en leidt er toe dat
ZKV goed zichtbaar is vanaf de snelweg.
Tot slot meldt Lex dat de gemeente als het goed is op 9 oktober 2017 zal starten met de
renovatie van kleedkamer 5/6. Vorig jaar stond dit ook al op de agenda, dus het is nog even
afwachten wat er gaat gebeuren. In ieder geval is duidelijk dat het provisorische
maatregelen zullen zijn. Het bestuur heeft van de gemeente een uitnodiging ontvangen om
mede met de andere sportpark bespelers (Hoornseveld en Oostzijdersveld) op 10 oktober bij
elkaar te komen om over de toekomst van beide sportparken te praten.

Tot zover de opening van de vergadering.

2) Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling van de agenda
Lex geeft aan dat bij het agendapunt van de jubilarissen nog toegevoegd dient te worden
het verzoek aan de vergadering om Dennis Brand te benoemen als lid van verdienste.
Marjan Stange, Ruud Berkhof en Lex zelf zijn voor de vergadering even bij Dennis thuis langs
geweest om hem er van op de hoogte te stellen dat het bestuur van ZKV van plan is hem te
benoemen tot lid van verdienste i.v.m. de vele werkzaamheden die hij voor de jeugd van ZKV
heeft verricht. Enerzijds via de KTZ, maar anderzijds ook als trainer/coach van diverse
ploegen en tegenwoordig voor het RTC. Lex geeft aan dat een ieder die Dennis een beetje
kent weet dat hij er niet van houdt om in de schijnwerpers gezet te worden, vandaar dat we
het op deze manier hebben gedaan.
Verder zijn er geen echte wijzigingen van de agenda, maar Lex merkt wel op dat bij het punt
verkiezingen het niet zo is dat alle commissies verkozen worden, maar de meeste worden
gewoon benoemd.
Afberichten
Afbericht voor de vergadering is ontvangen Karin Engel, Anne-Mirl Biesot, Bram Borgers,
Kirsten Torenstra, Rianne Stadt, Ed Staats, Lisanne Stange, Dennis Brand, Gerrit Wiepjes,
Andre Albers, Frieda Duursma en Piet Duursma
3) Vaststelling notulen ledenvergadering 3 oktober 2016
Lex merkt nog even op dat in het verslag is vastgelegd dat we bij het punt financiën de
agenda anders moeten afhandelen. De agenda is daarop zo aangepast dat we dit jaar ook
die volgorde zullen hanteren (eerst het resultaat van het afgelopen seizoen, dan het verslag
van de kascommissie, dan de verkiezing van de nieuwe leden van de kascommissie en als
laatste de begroting van het komende seizoen inclusief de behandeling van het
contributievoorstel voor het komende seizoen).
4) Jaarverslagen
Bestuur
Jan Doeves geeft aan dat hij een opmerking mist over het stoppen van Rie Korver als
organisator van de kassadiensten in de Struijck. Dit heeft zij jarenlang geregeld en ook zelf

kassadiensten gedraaid. Middels een applaus vanuit de vergadering wordt Rie Korver alsnog
bedankt.
Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van het verslag.
Jeugdbestuur
Geen opmerking, Lex bedankt Kees Buis voor het maken van het verslag.
Technische Commissie
Naar aanleiding van het terugtrekken van het 5e veld geeft Lex aan dat het helaas
noodzakelijk was om dit te doen, ondanks extra aandacht vanuit de TC. Helaas teveel
bedankjes.
Karin en Lisanne vervangen Agnes Korver als verzorgster bij de selectie (stond niet helemaal
duidelijk in het verslag van de TC)
Schotklok nu bij meerdere teams (A1/2e)
Lex bedankt Ilse Riteco voor het maken van het verslag.

Korfbal Technische Zaken.
Geen opmerkingen over het verslag.
Lex bedankt Dennis Brand voor het maken van het verslag.
Beheerscommissie
Jan Doeves ontbreekt in de opsomming van de schoonmaakploeg.
Lex bedankt Carla Forrer voor het maken van het verslag.
Sponsorcommissie
Geen opmerkingen.
Lex bedankt Marian Stange voor het maken van het verslag.
Activiteitencommissie
Geen opmerkingen.
Lex bedankt Ilse Riteco voor het maken van het verslag.
Redactiecommissie

Lex bedankt Els nogmaals (al eerder aandacht aan besteed tijdens de laatste PPC avond)
voor de vele jaren inzet en ook voor het maken van dit verslag.
PR en Werving
Geen opmerkingen.
Lex bedankt Miranda Rozemeijer voor het maken van het verslag.

5) Financiën

Lex geeft het woord aan Nel Duursma, onze penningmeester
a) Financieel resultaat seizoen 2016/2017
Kantine resultaat valt erg tegen. Ook is de verhouding inkoop/verkoop niet 100%.
Het is op de ALV helaas nog niet precies bekend waardoor het resultaat van de kantine
inkomsten tegenvalt. Wordt lang over gesproken, maar moet nog verder uitgezocht worden
waar het aan ligt. Duidelijk is wel dat aan het barpersoneel duidelijke instructies gegeven
moet worden. Ook moet er op trainingsavonden ook weer bardienst geregeld worden.
Verder zal het gebruik van de pinautomaat nader bekeken worden en ook of de
verhoudingen inkoop/verkoop prijs nog wel goed zijn.
b. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Ed Staats en Richard Schuszler, hebben de boeken
gecontroleerd en vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Richard geeft mede namens Ed aan dat er misschien een aantal verbeteringen mogelijk zijn
om het resultaat van de kantine inkomsten te verbeteren. Nel geeft aan deze adviezen mee
te nemen om de zaak weer op orde te krijgen.
c. Verkiezing kascommissie
Richard Schuszler blijft nog een jaar aan. Ed Staats wordt bedankt voor zijn diensten en
Maarten Brouwer schuift als reserve door om zijn plaats in te nemen. Emiel Kaper wordt de
nieuwe reserve voor de kascommissie.
d. Vaststelling begroting 2017/2018

Nel geeft enige uitleg over met name de posten reserveren jubileum en reserveren
onderhoud. Vanuit de vergadering komen er verder geen vragen.
Contributievoorstel
In het voorjaar had het bestuur al voorgesteld geen contributieverhoging door te voeren.
Tijdens de vergadering komt het bestuur met het voorstel om de contributie van de
kangoeroes te verlagen naar € 10 per kwartaal. Beide voorstellen worden door de
vergadering goedgekeurd.
6) Huldigen jubilarissen
25 Jaar: Suzanne Saarloos
Suzanne wordt toegesproken door voorzitter Lex Kaper.
Suzanne krijgt een zilveren speldje en een oorkonde van het KNKV en een mooie bos
bloemen van ZKV.
40 Jaar: Joke Stuurman-Huitema, Emiel Kaper en Lex Kaper
Joke, Emiel en Lex worden toegesproken door vice-voorzitter Annemiek de Kloe. Wel
uniek voor ZKV dat 3 familieleden allen gelijktijdig het 40-jarig jubileum halen.
40 jaar lid betekent helaas geen speldje en oorkonde, maar wel een welverdiende
bos bloemen van ZKV.
50 Jaar: Els Bakker en Hans Sijbrandi 50 jaar (Gerrit Wiepjes en Andre Albers zijn niet
aanwezig)
Lex neemt de honneurs weer waar om Els en Hans toe te spreken.
Voor Els en Hans is er een gouden speldje en oorkonde van het KNKV en een mooie
bos bloemen van ZKV. Sjaak Veth bood Els ook nog een bloemetje aan als dank voor
haar inzet voor ZKV.
6a) Dennis Brand lid van verdienste
Zoals al gemeld bij de mededelingen vraagt Lex hierbij om de formele goedkeuring
van de vergadering om Dennis te benoemen al Lid van Verdienste van ZKV, welk
verzoek werd ingewilligd met een luid applaus voor Dennis.

Pauze
7) Verkiezing / Benoeming
a. Bestuur
Aftredend en herkiesbaar:
Lex Kaper (voorzitter), Annemiek de Kloe (vice-voorzitter), Nel Duursma
(Penningmeester), Ruud Berkhof (secretaris), Denice van der Stelt (Voorzitter
Jeugdbestuur), Ivan Engel (Voorzitter Technische Commissie), Carla Forrer

(voorzitter Beheerscommissie) en Marian Stange (Voorzitter
Sponsorcommissie en Algemene Zaken)
Allen worden herkozen in het bestuur.
b. Jeugdbestuur
Aftredend en herkiesbaar:
Denice van der Stelt (Voorzitter), Kees Buis (Secretaris), Karin Engel
(Wedstrijdsecretaris B en C), Saskia van der Gulik (Wedstrijdsecretaris D en E),
Sabina Kreuger (Wedstrijdsecretaris F en algemene zaken) en Anne-Mirl
Biesot (Scheidsrechter coördinator Jeugd)
Aftredend en niet herkiesbaar:
Inge de Vries (vice-voorzitter en wedstrijdsecretaris A) en Dennis Brand
(afgevaardigde KTZ)
Voorgesteld:
Ron de Jong
Alle herkiesbare leden en Ron worden benoemd als lid van het jeugdbestuur,
maar wel zijn er wat wijzigingen in de secretariaten.
Anne-Mirl doet de Junioren A, Sabina de Aspiranten B en de pupillen E en F,
Saskia doet de aspiranten C en de pupillen D (inmiddels is dit overgenomen
door Ron)

c. Technische Commissie
Aftredend en herkiesbaar:
Ivan Engel (Voorzitter), Sanne Mensink, Ilse Riteco en Karin Engel
(wedstrijdsecretaris)
Aftredend en niet herkiesbaar:
Bram Borgers
Voorgesteld:
Kevin Jager
Bram wordt bedankt voor zijn inzet voor de TC de afgelopen jaren. Ivan,
Sanne, Ilse, Karin en Kevin worden benoemd tot lid van de TC.

d. Korfbal Technische Zaken
Aftredend en herkiesbaar:
Lisanne Stange (Algemeen lid), Niels Doeves (D/E/F)
Aftredend en niet herkiesbaar:

Dennis Brand (Voorzitter), Marco de Vries (A/B) en Dorien Doeves (E/F)
Voorgesteld:
Marcel Weenink
Nieuw:
?
Dennis, Marco en Dorien worden bedankt voor hun bijdrage aan de uitvoering
van het technisch beleid. Dorien had haar zinnen erop gezet om verder
invulling te geven aan de KTZ, maar besloot om persoonlijke redenen helaas
toch hiervan af te zien.
Lisanne, Niels en Marcel worden benoemd tot lid van de KTZ
e. Sponsorcommissie
Aftredend en herkiesbaar:
Marian Stange (Voorzitter), Mariska Speekhoudt, Jan Bloetjes en Cees van de
Water
Aftredend en niet herkiesbaar:
Kirsten Torenstra
Nieuw:
?
Kirsten wordt bedankt voor haar inzet voor de sponsorcommissie. Marian,
Mariska, Jan en Cees worden benoemd in de Sponsorcommissie.
f. Beheerscommissie
Aftredend en herkiesbaar:
Carla Forrer (Voorzitter), Roel Duursma (technische zaken), Maaike Doeves
(bardiensten)
Carla, Roel en Maaike worden benoemd als lid van de beheerscommissie.
g. Redactiecommissie
Aftredend en niet herkiesbaar:
Els Bakker en Marian Matthijssen
Voorgesteld:
Axel Ferwerda, Julia de Haas en Steven Blom
Nieuw:
?
Lex staat nog even stil bij het aftreden van Els, Marian en Dick de Vries als
vermenigvuldiger van het clubblad. Axel, Julia en Steven worden benoemd in
de redactiecommissie
h. PR
Aftredend en herkiesbaar:

Miranda Rozemeijer, Liam de Haas en Ruud Berkhof
Miranda, Liam en Ruud worden benoemd in de PR commissie
i.

Activiteitencommissie
Aftredend en herkiesbaar:
Onno Ferwerda, Erwin Schaap, Ilse Riteco, Anja Riteco, Maarten Brouwer en
Liam de Haas
Tussentijds toegetreden:
Julia de Haas
Onno, Erwin, Ilse, Anja, Maarten, Liam en Julia worden benoemd in de
activiteitencommissie

j.

JOEP
Aftredend en herkiesbaar:
Dylan Vogel, Liam de Haas, Kim de Vries, Mike Kreuger, Julia de Haas, Richard
Brand, Pjotr Kim en Cas de Vries
Aftredend en niet herkiesbaar:
Winnie Leek, Nina de Groot en Sienna Nieuwenhuis
Voorgesteld:
Sanne de Vries en Jenske Eikema
Winnie, Nina en Sienna worden bedankt voor hun inzet voor de jeugd. Dylan,
Liam, Kim, Mike, Julia, Richard, Pjotr, Cas, Sanne en Jenske worden benoemd
in de JOEP

k. Kampleiding
Aftredend en herkiesbaar:
Willem Bakker, Dennis Brand, Romy Dasia, Wouter Forrer, Laura Walter,
Saskia ten Wolde, Winnie Leek, Dennis Jager, Patrick Waterdrinker en Joost
Breetvelt.
Tussentijds afgetreden:
Thijs Saarloos en Romy Horak
Aftredend en niet herkiesbaar:
Rogier Bakker, Kevin Jager, Eden Beugeling, Rianne Stadt en Monne Jonker
Tussentijds toegetreden:
Richard Brand en Sabine de Vries
Nieuw:
?

Lex benadrukt dat de kampleiding elk jaar weer veel tijd investeert en een
enorme verantwoordelijkheid heeft bij de voorbereiding en uitvoering van het
ZKV kamp. Fantastisch dat dit al zo vele jaren goed en succesvol verloopt.
Willem, Dennis, Romy, Wouter, Laura, Saskia, Winnie, Dennis, Patrick, Joost,
Richard en Sabine worden benoemd in de kampleiding
8) Bestuursbeleid
Lex geeft aan dat de cultuur binnen ZKV al 50 jaar lang hetzelfde is. Meerdere
mensen, waaronder Els Bakker, bevestigen dit en stellen ook dat dit een sterk
punt is.
Wel constateren we met zijn allen dat er een stuk onvrede is bij met name de
jeugd, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Het jeugdbestuur en in het
verleden ook de KTZ proberen daar hard aan te werken, maar het lek is nog
niet boven water.
Lex geeft aan dat Chris Kaper van KZ bereid is gevonden ZKV te gaan
doorlichten, zodat wij er achter komen wat wij goed doen en wat wij kunnen
verbeteren.
Miranda Rozemeijer geeft aan dat er veel minder betrokkenheid gevoeld
wordt bij de breedtesport teams. Dat uit zich met name in het maar 1x in de
week kunnen trainen, terwijl de selectieteams 2x trainen. Geeft ook aan dat
de belangstelling vanuit het bestuur gemist wordt bij de thuiswedstrijden. Ze
geeft ook aan dat ze constateert dat de JOEP activiteiten minder bezocht
worden. JOEP constateert dat ook en is op zoek naar oplossingen daarvoor.
Kees Buis geeft aan dat de KTZ heel belangrijk is, maar daar missen we nu de
“sterke” personen die veel voor de vereniging kunnen betekenen. Het is lastig
om alle teams van kwalitatief goede trainers te voorzien.
9) Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen andere punten ingebracht.
10) Rondvraag
a. Marcel Cluwen
i. In het kader van het jubileum had Marcel het archief doorgespit en Els
kwam daar heel veel in voor. Marcel wilde Els graag bedanken voor al
haar pennenvruchten en deed dat met een bloemetje.
b. Maaike Doeves

i. Is verantwoordelijk voor de bardiensten en wil graag geïnformeerd
worden als mensen bedanken. Ruud geeft aan dit te gaan doen.
ii. Aanbod is wel beperkt vanuit de keuken. Tosti’s, tosti’s en tosti’s op
dagen dat het 1e niet thuis speelt. Dan is het wel in orde. Carla geeft
aan dat dit toch lastig is, omdat je niet met spullen geconfronteerd wil
worden dat achteraf weer weggegooid moet worden. Carla zal een en
ander nogmaals bekijken.
iii. Fraude met spelerskaarten, wat doen we daaraan? Bij een jeugd
wedstrijd stond de complete B1 opgesteld i.p.v. de C1. Het is de taak
van de scheidsrechter om hier goed naar te kijken. Verder kunnen we
er niets aan doen.
c. Kees Buis vraagt zich af of de foto’s op de website niet gesorteerd kunnen
worden op jaar. Liam de Haas geeft aan dat dit een ruimte probleem is op de
huidige server, maar geeft aan dit eens verder te onderzoeken
d. Marian Stange meldt dat we er een nieuwe sponsor bij hebben, namelijk
Patricia’s bloemboetiek (dochter van Johan Bruins heeft de zaak
overgenomen). Zij heeft de bloemen verzorgd die uitgedeeld zijn aan de
jubilarissen.
e. Anke Cluwen vraagt nog even aandacht voor CLUB75.

11) Sluiting vergadering
Om even over 23 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid.

Jaarverslag Technische Commissie 2017 – 2018
Leden:
Ivan Engel ( voorzitter)
Sanne Mensink
Kevin Jager
Karin Pfaltzgraff
Ilse Riteco
Resultaten:
Voor het seizoen 2017 – 2018 waren er in eerste instantie 5 seniorenteams opgesteld.
Helaas was de T.C. genoodzaakt om het 5e terug te trekken uit de competitie vanwege late
opzeggingen aan het begin van het seizoen. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat er tijdens het
veldseizoen 4 teams uitkwamen in de competitie. Drie teams speelden in de wedstrijdsport
en een team breedtesport.
In de zaal kwam hier het zaterdagteam bij en waren er 5 teams.

De eerste is in de zaal en op het veld gedegradeerd en het tweede op het veld. Het derde is
op het veld en in de zaal kampioen geworden.
Aankomend seizoen (2018-2019) zijn er op het veld weer 5 teams opgesteld. Dit omdat er
een hand vol leden die gestopt waren, weer zijn begonnen met korfballen. Op dit moment
zijn er 5 goed gevulde teams, waar we vorig seizoen met moeite rond kwamen.
Selectie:
Dit seizoen stond er een vrij nieuwe en jonge selectie. Het seizoen ervoor waren er veel
spelers gestopt en dit is gelukkig opgevangen door nieuwe spelers. De selectie was onder
hoede van Jorrith Ekelmans en Marco de Vries. Na afloop van het seizoen zijn zij gestopt en
worden ze overgenomen door Roy Gruijs, Niels Doeves en Monne Jonker.
De krachttrainingen zijn dit seizoen verzorgd door Ton Raaijmakers en deze worden
aankomend seizoen gegeven door Joost Breetvelt en Michael Bakker.
Afmeldingen:
We willen iedereen bedanken die (meermaals ) bereid is geweest om reserve te zitten of om
in te vallen bij een ander team. Het is heel fijn om te merken dat velen zich zo inzetten om
de teams ieder weekend weer rond te krijgen en daarvoor soms meerdere wedstrijden in
een weekend moeten spelen. Bedankt voor het meedenken en dat we op jullie kunnen
rekenen.
Trainers en coaches:
Jorrith Ekelmans en Marco de Vries hebben de coaching en trainigen voor de selectie voor
hun rekening genomen.
ZKV 3 is vaak door Johan Bruins ondersteund en getraind.
ZKV 4 & 5 hebben trainingen ontvangen van een collectief, maar meestal gegeven door
Dorien.
Verzorging:
Karin Engel – Pfaltzgraff is op dinsdag en in het weekend de verzorgster van de selectie
geweest en Lisanne Stange was verantwoordelijk voor de donderdag. Bedankt hiervoor!
Jaarverslag Activiteiten Commissie 2017 – 2018
Leden:
Julia de Haas, Anja Riteco, Erwin Schaap, Maarten Brouwer, Liam de Haas, Onno Ferwerda,
Ilse Riteco
Afgetreden:
Liam de Haas, Maarten Brouwer, Ilse Riteco
Toegetreden:
Marjolein Jonker - de Louw

In het seizoen 2017 – 2018 zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd.
Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de pubquiz, feesten en Happen en Trappen. Vaak zien we op
feesten dezelfde gezichten, maar we hopen door de verschillende activiteiten ook anderen
te betrekken bij de club.
Bij de afsluiting van het seizoen was er een samenwerking met de JOEP en werd er de hele
dag van alles georganiseerd voor de hele vereniging. De dag begon met JOEP activiteiten
met een springkussen en later was er het koppelschieten, een barbecue, een zanger, de
kampioenenhuldiging en het eindfeest.
Voor aankomend seizoen beginnen we met een pubquiz. De rest van de planning volgt nog,
maar eerst is er het 100 jarig jubileum feest. Dit valt onder de jubileumcommissie, maar we
zijn natuurlijk wel van de partij.
Beheerscommissie 2017-2018
Wist u dat .....
...Er weer een nieuw koelmeubel voor achter de bar is aangeschaft ?
... Kleedkamer 5/6 weer helemaal opgeknapt is?
...Het materiaal werd weer verzorgd en onderhouden wordt door Roel Duursma?
...Een ploegje mannen elke dinsdag weer onze rommel en viezigheden schoonmaakt, te
weten Jan Doeves,Peter de Vries,Ed Staats,Piet Duursma,Dick de Vries,Roel Duursma en Fred
Goosens? Bedankt mannen !
...Hulpvaardige ouders de limonade klaarzetten voor een ieder die traint?Bedankt Richard
Schouten,Ronald Blankendaal, Sabina Kreuger,Miranda Grootes en Roel Duursma!
...De bardiensten voor veld en zaal in gedeeld werden door Maaike Doeves? Bedankt
Maaike. ...Wij nu opzoek zijn naar iemand die dit zou willen doen!
...Het barteam wat de wedstrijden van de selectie bezet is versterkt? Bedankt Jos, Maarten,
Marian, Sabina, Anne-Mirl en Saskia
...De biertap elke maand schoongemaakt wordt en het vuilnis elke maand opgehaald wordt,
dit geregeld wordt door Richard Schuszler? Bedankt Richard!
...Joost Breetvelt nog steeds al het glaswerk in de glasbak gooit? Bedankt Joost!

Wil ik wel iedereen er nog even aan herinneren dat de Kiep, het materiaal etc. van ons
allemaal is en dat ieder dus zijn eigen verantwoording neemt zoals we er mee om moeten
gaan!

Ik wil iedereen die op wat voor manier dan ook heeft mee geholpen hartelijk bedanken en
hoop ook het volgende seizoen weer op ieders steun te kunnen rekenen.
Carla Forrer
Jaarverslag bestuur seizoen 2017-2018
Het bestuur van ZKV bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen:
Voorzitter

Lex Kaper

Vice-voorzitter

Annemiek de Kloe

Penningmeester

Nel Duursma

Secretaris

Ruud Berkhof

Voorzitter TC

Ivan Engel

Voorzitter Beheercommissie

Carla Forrer

Voorzitter Jeugdbestuur

Denice van der Stelt

Voorzitter Sponsorcommissie

Marian Stange

en Algemene Zaken
Algemeen
Dit jaar is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden en deze hebben we
ingebed in de organisatie van ZKV. Op de website staat een link naar de privacy policy zoals
we die voor ZKV opgesteld hebben.
Afgelopen jaar is ook een start gemaakt om alle senioren het spelregelbewijs van de
KorfbalMasterZ te laten halen. Arnoud Huijgen heeft zich hier met name mee bezig
gehouden en met succes, alle in de competitie uitkomende senioren hebben voor aanvang
van de veldcompetitie het vereiste spelregelbewijs gehaald.
ZKV 100 jaar
We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waar naast de dagelijkse beslommeringen voor
een aantal mensen veel tijd en aandacht is gegaan naar het organiseren van het 100-jarig
jubileum. 10 November 2017 werd het startschot gegeven van het jubileumjaar. Club75
schonk bij die gelegenheid een lange tafel en twee zitbanken, welke gemaakt zijn uit planken
die afkomstig zijn uit sporthal de Vang, de hal waar ZKV in het verre verleden haar
thuiswedstrijden in de Hoofdklasse speelde.
Aan het eind van deze avond kreeg iedereen een kalender uitgereikt met daarop alle
geplande jubileum activiteiten.

Gedurende het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten georganiseerd in het kader van het
jubileum, zoals “Waar dropt de Drone?” en tevens is er op diezelfde dag een jubileum
sponsorbord onthuld, waarop 40 sponsoren vermeld staan die ieder € 100 aan ZKV
geschonken hebben voor het vieren van het jubileum.
Op de rol staan nu nog de reünie, een receptie, een goochel act voor de jeugd en tot slot nog
de feestavond. Dat alles staat de komende weken te gebeuren en hopelijk kijken we daar na
afloop met een tevreden blik op terug.
Beleid
Het beleid van ZKV is er op gericht om ieder lid op zijn/haar niveau korfbal aan te bieden en
om daar zoveel mogelijk plezier aan te laten beleven. Prestaties leveren is voor de een
belangrijk voor de ander is het gezellig met elkaar sporten het belangrijkste. Beide komen
naar onze mening bij ZKV aan bod. Teleurstellend is het om te zien dat aan het eind van het
seizoen toch redelijk veel leden, met name jeugdleden, bedanken. Velen van hun denken dat
het gras elders groener is dan bij ZKV, maar dat is natuurlijk maar de vraag.
Binnen ZKV is in 2018 het project “kaderlid zoekt kaderlid” onder leiding van Chris Kaper en
Sander van der Straten opgestart. In dit project wordt de vereniging doorgelicht hoe ZKV
organisatorisch zou moeten functioneren om toekomstbestendig te worden. Een van de
eerste zaken die opgepakt is, dat is de KTZ die afgelopen jaar niet goed functioneerde. Dit
project loopt nog steeds.
Financiën
Financieel gezien staat ZKV er goed voor, dat blijkt ook uit de jaarcijfers. De toekomst ziet er
goed uit, ook al is er wel enige onduidelijkheid over hoe ons sportpark er in de toekomst uit
gaat zien en wat dit financieel voor ZKV betekent.
Accommodatie
De toekomst van onze veldaccommodatie is nog in het ongewisse. Vast staat dat er een
nieuw zwembad op ons sportpark zal komen, dit ter vervanging van Zwembad De Slag, welke
gesloopt gaat worden. Verder zullen Zaanlandia en tennisvereniging de Gouw onze kant op
komen. Er zijn al diverse bespiegelingen geweest hoe een en ander er dan uit komt te zien
op sportpark Hoornseveld, maar er ligt nog niets vast. Het bestuur houdt hier nauw contact
over met de gemeente.
Er zijn ook plannen om het sportpark op een andere manier te ontsluiten, maar ook
daarover is nog geen besluit genomen.
Gedurende dit seizoen hebben kleedkamer 5 en 6 en de scheidsrechters kleedkamer een
flinke opknapbeurt gehad (actie gemeente Zaanstad) en gezien het veelvuldig gebruik van
die kleedkamers lijkt dit een succesvolle actie te zijn geweest.

Sportief
De selectie wijzigde vorig jaar rigoureus. Bij het eerste stopten 5 van de 8 basisspelers wat
betekende dat er veel jeugd ingepast moest worden bij zowel het eerste als het tweede. Op
zich werd er best goed gespeeld, maar wedstrijden worden vaak in de slotfase beslist en
dan merkte je toch wel dat ze wat routine misten.
Voor het eerste betekende dit dat ze zowel in de zaal als op het veld degradeerden (dit
laatste na een beslissingswedstrijd tegen Vriendenschaar verloren te hebben) en voor het
tweede betekende het dat op het veld in de laatste competitieronde het doek viel.
Het 3e werd zowel op het veld als in de zaal kampioen.
Na het afgelopen seizoen werd afscheid genomen van trainers/coaches Jorrith Ekelmans (1 e)
en Marco de Vries (2e). Voor het nieuwe seizoen werd Roy Gruijs aangetrokken als
trainer/coach van het 1e en werd Monne Jonker aangesteld als trainer/coach van het 2e.
Tevens werd Niels Doeves toegevoegd aan de technische staf van het 1 e als assistent trainer.
Bij de jeugd waren meerdere kampioenschappen te vieren (zie hiervoor het verslag van Kees
Buijs van het Jeugdbestuur). Opvallend was de prestatie van de B1 die kampioen werd in de
hoofdklasse zaal. In de kruisfinale tegen Dalto B1 kwamen ze net wat tekort. De A1 speelde
voor het eerst sinds jaren op het veld in de Hoofdklasse. Helaas kwamen ze net wat punten
te kort om zich te handhaven.
Dominique van der Stelt heeft, voor ze aan haar kruisbanden geopereerd werd, met
Suriname deelgenomen aan het de Panamerikaanse kwalificatietoernooi voor het WK
korfbal dat in 2019 in Zuid Afrika gespeeld gaat worden. In Colombia werd Suriname, met
Dominique veelvuldig in de basis, zonder enig puntverlies 1e en plaatste zich daarmee voor
het WK.
Nieuw contract met de Rabobank
Tijdens het Rabobank schoolkorfbal toernooi ondertekenden Ariënne Kooter,
directievoorzitter Rabobank Zaanstreek en Lex Kaper, voorzitter van ZKV, een nieuw 2-jarig
sponsorcontract.
“Korfbalvereniging ZKV is gestart met de Verenigingsondersteuning en krijgt begeleiding in
het doorlichten van de organisatie van de vereniging. Een betrokken vereniging die hard
bezig is om de omgeving meer te betrekken bij de activiteiten die zij organiseren. Dit
schoolkorfbaltoernooi is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus Ariënne Kooter.
ZKV is samen met vier andere verenigingen op het gebied van sport en cultuur, voor de duur
van 2 jaar gekozen als sociaal partner van Rabobank en NOC*NSF.
Overlijden

Afgelopen jaar hebben we van diverse mensen afscheid genomen die een ZKV achtergrond
hebben, te weten Martha de Waal – Schagen, Elly Wagenvoort en Johan Abbring. Daarnaast
is ook Mart Konijn, een van de beheerders van de Struyck, overleden.
Jaarverslag jeugdbestuur Z.K.V. seizoen 2017/2018

21.09.2018

Het jeugdbestuur bestond uit:
Voorzitter

Denice v/d Stelt

Secretariaat:

Kees Buis

Vicevoorzitter en algemene zaken:

Saskia van der Gulik

A Secretariaat veld/zaal:

Anne-Mirl Biesot

B / E /F en Kangoeroes Secretariaat veld/zaal:

Sabina Kreuger

C / D Secretaris veld/zaal:

Ron de Jong

Scheidsrechters coördinator:

Anne-Mirl Biesot

Algemene zaken en Sportlink:

Karin Engel - Pfaltzgraff

Afgevaardigde vanuit de KTZ

Johan Bruins

De start het seizoen verliep moeizaam. Er waren problemen bij de doorstart van de KTZ.
Door verschil van inzicht viel de vernieuwde KTZ uit elkaar. Het jeugdbestuur heeft deze
taken tijdelijk weer opgepakt. Na vele overleggen binnen de vereniging heeft Johan Bruins
de taak op zich genomen om de KTZ weer nieuw leven in te blazen.
Binnen ZKV is het project “kaderlid zoekt kaderlid” onder leiding van Chris Kaper en Sander
v/d Straten opgestart. In dit project wordt de vereniging doorgelicht hoe ZKV organistisch
zou moeten functioneren om toekomstbestendig te worden. Gezien de problemen bij de KTZ
lag hier de hoogste prioriteit. Er zijn in de 2de helft seizoen grote stappen gemaakt om weer
een goed werkende KTZ te krijgen.
In november was de aftrap voor de feestactiviteiten in het kader van het 100 jarig bestaan.
Het seizoen 2017/18 speelde ZKV in de competitie met de ploegen:
A-jeugd A1 - A2 - A3, B-jeugd B1 – B2 – B3, C-Jeugd C1 – C2, D-jeugd D1 – D2,
E-jeugd E1 – E2, F-jeugd F1 en vanaf de zaal F2.

Resultaten over het seizoen waren:

-

1ste helft veld. De F1 is kampioen geworden.

-

Zaal. De B1 en B2 zijn kampioen geworden. Door het kampioenschap mocht de B1
een kruisfinale voor het NK spelen tegen Dalto maar helaas werd deze wedstrijd
verloren.

-

2de helft veld: De A2, B2, D1, F1 en F2 zijn kampioen geworden. .

Trainingen RTC en selectie district Noord-West.
Voor trainingen en het spelen van wedstrijden waren uitgenodigd;
> 15 jaar:

Stijn Schagen en Noor van Duijvenbode,

> 17 jaar:

Zoë Engel en Koen Ruwaard,
Zoë en Koen kwamen tot in de voorselectie van Oranje.

De leiders, trainers en coachen van de ploegen waren voor seizoen 2017/18:
A1 – Niels Doeves en Erwin Horak,
A2 – Johan Bruins en Marcel Moonen,
A3 – Mike Kreuger en Sabina Kreuger,
B1 – Fanny Doeves, Monne Jonker en Ivan Engel,
B2 – Maaike Doeves, Dominique v/d Stelt, Saskia v/d Gulik,
B3 – Robert Kreuger en Arnoud Huijgen,
C1 – Denice van der Stelt, Laura Walter, Richard Brand,
C2 – Bram v/d Water en Jesse Kim,
D1 – Marcel Weenink en Koen Ruwaard,
D2 – Hidde Kim en Valerie Kreuger,
E1 – Bram Borger, Hanny Jager en Deveny Boonekamp,
E2 – Gabrielle Kreuger, Deveny Boonekamp en Chantal Brink,
F1 – Maaike Doeves en Niels Doeves,
F2 – Stephanie Elmers en Menno Dekker,

Kangoeroes - Zoë Engel en Dijani Pfaltzgraff.
(P.S. dat er bij sommige teams veel namen staan komt doordat er tijdens de zaal trainers van
team zijn gewisseld)
Speciale- en feestactiviteiten:
Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi en het Kamp waren weer een enorm succes.
De Joep organiseerde ook dit jaar weer diversen activiteiten zoals: Joep’s strandfeest,
Sinterklaasfeest, Kerstgourmet, Zwemmen met de Joep, de Jongens tegen de Meisjes en de
Seizoensafsluiting (dit samen met de feestcommissie)

Het jeugdbestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.
Namens het jeugdbestuur, Kees Buis
Jaarverslag PR & Communicatie
De commissie is het afgelopen seizoen begonnen met 3 leden, Miranda Rozemeijer, Ruud
Berkhof en Liam de Haas. Miranda heeft al snel aangegeven dat ze het te druk had en is in
Januari gestopt. Wij willen Miranda bedanken voor haar werkzaamheden. Hierna is de
commissie met zijn 2-en verder gegaan.
Er hebben verschillende artikelen in de lokale kranten gestaan. Daarnaast is er voor de
communicatie naar de leden toe gebruik gemaakt van de website en de facebook pagina. Op
de website zijn 165+ berichten geplaatst. Dit leverde maandelijkse bezoekersaantallen op
van 1500 bezoekers gemiddeld per maand met uitschieters naar 2500. Ook is de facebook
pagina gegroeid naar rond de 550 pagina likes.
Voor de leden lijkt de weg naar de PR & Communicatie commissie nu wel duidelijk te zijn.
Het e-mail adres pr@zkvzaandam.nl wordt regelmatig gebruikt voor verschillende verzoeken
en aanlevering van berichten. Het protocol ten aanzien van verzoeken en aanlevering is nog
steeds op de site te vinden onder het kopje Vereniging -> PR & Media.
Jaarverslag van de Sponsorcommissie 2017-2018
Opgesteld door Marian Stange.
De sponsorcommissie bestond uit de volgende leden: Mariska Speekhoudt, Cees van de
Water en Marian Stange. (voorzitter).
De sponsorcommissie is regelmatig bij elkaar geweest.
Hoofdsponsor Rabobank

Het contract met onze hoofdsponsor De Rabobank is in juni 2017 verlengd en liep tot 31 juni
2019. De Rabobank is in samenwerking met NOC/NSF een ander sponsorbeleid gaan voeren.
Ze richten hun pijlen met name op verenigingsondersteuning met als doel een meer ‘open
club’ gedachte aan te moedigen waardoor verenigingen toekomstbestendiger zullen
worden. Vandaar dat er op 14 juni 2018 een nieuwe overeenkomst is ondertekend die loopt
van 1-1-2018 t/m 1-1-2020. Er is regelmatig contact zowel met de Rabobank als met de
overige verenigingen die meedoen aan dit project.
Bordsponsors.
Er waren dit jaar 18 betalende bordsponsors. Dat waren de Rabobank, Martech
Installatietechniek, Vonk Sports, Biltz, Solar Zaanstad, Security 2000, Kooyman BV, Castell
Bites & Steaks, Future Design, Huitema Tegels, Klijn & van Kampen, M&O Techniek, fa Wals
installatiebedrijf , ZA de Jager, Geo Maatwerk, Kinderdagverblijf ’ Het Hummeltje’, de
Fietsmaster en Automobielbedrijf Westerspoor BV.
Daarnaast staan er 2 borden, die eigendom zijn van ZKV, waaronder het Kangoeroe-bord en
het bord van de Vriendenloterij.
Het bord van Westerspoor wordt verwijderd, het bedrijf is helaas failliet gegaan.
Adverteerders
De pagina’s gevuld met adverteerders in ons clubblad waren: Club 75, Pfann, Post
Staalbouw, Sterk fysiotherapie, S.Karten Pianotechniek, Rabobank, Vonk Sports,
Automobielbedrijf Westerspoor BV , Fred Kerkvliet.
Het feit dat het krantje digitaal verschijnt heeft geen invloed op de deelname.
Ook hier verdwijnt de advertentie van Westerspoor. Patricia’s Bloemboetiek van Susan
Bruins wordt de nieuwe adverteerder.

Shirtsponsors
Er waren maar liefst 5 shirtsponsors:
Shirtsponsor ZKV 1 en ZKV 2: de Rabobank.
Shirtsponsor A1: Vonk Sports
Shirtsponsor A2: Automobielbedrijf Westerspoor BV
Shirtsponsor B1: Simpel
Shirtsponsor C1: Exceldent.
Balsponsors zaal

Het aantal balsponsors is constant gebleven, dat betekent dat er voor elke thuiswedstrijd
van het eerste in de zaal een balsponsor is gevonden.
Vaste balsponsors: oud lid Ilja Kraaier ( Bedrijf: Ik schrijf wel.nl ), Club 75 en De Struyck.
Andere balsponsors waren: Knipmeijer & Blok Elektrotechniek b.v., Hoveniersbedrijf Mars,
Exceldent (Arif Ilgün) en Patricia’s Bloemboetiek.

Programmaboekje ZKV
Er waren nog voldoende programmaboekjes in voorraad, dus is de sponsorruimte benut
door dezelfde bedrijven, n.l. buro-075 van Marcel Weenink, M&O Techniek en Martech
Installatiebedrijf.
Banners op de website
Naast de drie shirtsponsors hebben we nu 5 bedrijven een banner op onze website Security
2000, Ray Heistek “De keuken in”, Kooi Security, SAB en le Cockelon.
Actie verhuur veldjes tijdens schoolkorfbaltoernooi
Tijdens het RABO-schoolkorfbaltoernooi zijn 3 veldjes verhuurd.
De sponsors waren: Krijt Moester, Hoveniersbedrijf Mars enVonk Sports.
Actie vriendenloterij succesvol
Dit seizoen (1-7-2016 t/m 1-7-2017) is het ontvangen bedrag iets teruggelopen, maar toch
nog goed voor € 3742,75 De geplande belactie is niet doorgegaan wegens gebrek aan
bellers helaas.
Actie Oranjefonds NL doet
Er was dit jaar voor de 4e maal een fondsbedrag aangevraagd door de sponsorcommissie bij
NL doet van het Oranje Fonds. Ook dit jaar werd de aanvraag gehonoreerd en leverde het
bedrag van € 232,56 Een groep vrijwilligers heeft hiervoor hun handen uit de mouwen
gestoken en allerhande klussen gedaan. Als beloning stond aan het eind van de ochtend
wederom een heerlijke lunch klaar.
Sponsorcontact
We houden jaarlijks een sponsorbijeenkomst, soms tijdens de veldperiode, regelmatiger
tijdens de zaalperiode. Daarnaast ontvangen alle sponsor een digitale kerstkaart en wordt er
individueel contact onderhouden met bestaande sponsors. Iedere structurele sponsor
ontvangt elk jaar twee passe-partouts voor de zaalwedstrijden.

Sponsorbijeenkomst zaterdag 17 februari 2018 ZKV1 – BEP 1 in de Struyck.
Een kleine groep sponsors was aanwezig bij de wedstrijd ZKV-BEP. Zij werden door onze
voorzitter ontvangen en na een korte verwelkoming getrakteerd op koffie met een stukje
jubileumtaart. Ze zagen in een enerverende wedstrijd met aantrekkelijk korfbal ZKV 1 de
winst pakken.
Aanwezig waren: (Patricia’s Bloemboetiek) Susan Bruins, (Exceldent) Arif Ilgün,
(Waterbranding) Cees van de Water, Monique namens de Struijck, (Club 75) Gonnie Stange.
Na afloop werden er heerlijke Spaanse Pinxos geserveerd uit eigen keuken.
Doeken in de Struyck
De doeken met de logos van onze sponsoren zijn alle thuiswedstrijden van ZKV 1 en
ZKV 2 te zien geweest.
Sponsoring Kwart finale Nederlands Kampioenschap B-aspiranten.
De ZKV B1 speelde op zaterdag 10 maart in de Struijck de kwartfinale tegen Dalto Klaverblad
B1 voor een finaleplek in de Hoofdklasse Zaal. Helaas verloren zij met 17-19.
Sponsors voor programmaboekje en aankleding van de Struyck waren: Simpel, Balloon Zone
en Patricia’s Bloemboetiek.
Sponsoring in natura kamp ZKV
Bosma & Bronkhorst.
Namen sponsors seizoen 2017-2018
Rabobank

“De keuken in” Ray Heistek

Automobielbedrijf Westerspoor BV

Kooi Security

Vonk Sports

“Ik schrijf wel” Ilja Kraaier

Biltz

Balloon Zone

Fietsmaster

Fred Kerkvliet

Security 2000

Zaans Hoekje

Kooyman BV

De Struyck

Castell Bites & Steacks

Club 75

Wals Installatiebedrijf.
Balloon Zone

Pfann

Future Design

Post Staalbouw

Huitema Tegels

Sterk fysiotherapie

Klijn & van Kampen

S. Karten Pianotechniek
SAB

M&O Techniek
ZA de Jager

Krijt Moester
Le Cockelon

Geo Maatwerk
Martech Installatietechniek

Solar Zaanstad
Mars Hoveniers

Simpel
KL Infra Engineering BV

Exceldent
Knipmeijer & Blok Elektrotechniek b.v.

a-Hak

Jaarverslag PPC
Het jaar verliep redelijk soepeltjes vooral omdat we nog deels gesteunt werden door Els en
Dickie. Hiervoor willen we ze ook hartelijk bedanken. Verder hebben we geprobeerd het
team uit te breiden, helaas is er nog maar weinig interesse in het geschreven woord binnen
de club. We gaan komend jaar verder met zoeken.
Ook zijn er dit jaar een aantal ideëen geoppert om het krantje weer levendiger te maken
binnen de club. Hieronder volgen enkele voorstellen waarmee we misschien komend jaar
verder mee willen gaan:
-

-

-

Raap je eigen krantje: deze spreekt voor zich eigenlijk. Op een maandagavond
nodigen we alle leden uit om het eigen krantje te rapen. Dit klinkt natuurlijk
fantastisch.
Het omroepen van het krantje: Elke zondag, na het verschijnen van het nieuwe
krantje, om precies 12 uur, zal iemand over de luidsprekers van ZKV het krantje
voorlezen.
Gasteditoren: we zullen verschillende mensen uitnodigen om het krantje te maken
zoals zij deze zouden willen zien.

Deze ideëen staan nog in de kinderschoenen.
Ook willen we nog melden dat het belangrijk is dat stukken zo optijd mogelijk worden
opgestuurd en het liefst in een makkelijk format. Afgelopen jaar is het vaak gebeurdt dat er
op het laatste moment nog stukken binnen moesten komen waardoor wij in de knoop
kwamen te zitten. Als PPC commissie willen we niet al te streng zijn, en snappen we dat er af
en toe nog snel wat aan het krantje toegevoegd moet worden, desalniettemin zullen we dit
jaar stukken niet publiceren als we merken dat dit te vaak gebeurd.

