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NL41 INGB 0000163988  
 
Communicatie:  
Liam de Haas (0625001207)  
pr@zkvzaandam.nl  
 
De Kiep: 075-6176521  
De Struyck: 075-6164465  
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Jeugd: Roy de Roeck: 0615408727  
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Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 
27 september  

VOORWOORD 
Een dag met een gaatje… dat was het 

jongstleden zaterdag. Mijn pas overleden 

schoonzusje gebruikte die uitdrukking 

geheel ten onrechte – maar hé, je bent 

een eigenwijs type of niet-  voor een 

prachtdag. Een dag waar je alles uit hebt 

gehaald, vandaar dat gaatje. Ik neem het 

van haar over. 

Bij ZKV beleefden we een prachtdag. Van 

’s morgens vroeg tot ’s middags laat was 

ons complex gevuld met enthousiaste 

spelers en speelsters en heel veel 

supporters. De zon scheen af en toe 

uitbundig en wij toeschouwers werden zo 

nog lekker bruin en de sporters liepen 

prachtig paars aan. Het eerste won dik van 

Roda Westzaan, na afloop tetterden de 

Nederlandstalige smartlappen over het 

veld en alle baby’s die we momenteel rijk 

zijn vielen daar tevreden op in slaap (Het 

is een Wonder!), hun ouders zo de 

gelegenheid gevend nog even een drankje 

te  doen met de korfbalvrienden. Beetje 

ongezellig voor ons onvolprezen 

Dreamteam is dat we de drankjes en het 

eten niet binnen mogen gebruiken, 

coronaregeltechnisch gesproken. Maar 

gelukkig staan we met mooi weer toch 

altijd al buiten. 

Dat het ooit weer belabberd weer gaat 

worden, met interessante app-controle 

binnen tot gevolg, ach daar denk ik 

gewoon nog effe niet over na. Voorlopig 

constateer ik tevreden dat het wederom 

top was bij ZKV. Een dag met een gaatje. 

Els 

Volgende krantje: 18 oktober. 
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K A P E R I O L E N 
En dan lijkt het toch alweer snel op zoals het vroeger was: lekker in het zonnetje langs het 

veld kijken naar de verrichtingen van onze selectie. Door datzelfde zonnetje valt het niet op 

dat je alleen de kantine in mag om een drankje te bestellen of om het toilet te bezoeken; het 

drankje nuttig je op het terras. Bij slecht weer, en wellicht ook in de zaal, zullen we moeten 

overwegen om de QR corona check in te voeren. 

Het eerste (en ook het tweede) won de derde wedstrijd op rij. Thuis tegen Roda werd een 

minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van de vader van Bart, speler van het eerste. 

Mooi was dat Bart het eerste doelpunt voor zijn rekening nam. ZKV was duidelijk de betere 

ploeg en staat nu samen met Die Haghe aan kop; net als het tweede overigens. Alle andere 

teams, behalve het derde, staan of op de eerste of op de laatste plaats; maar de competitie 

is nog maar pas begonnen.  

Langs de lijn wordt natuurlijk gesproken over een mogelijke samenwerking met ZKC. We 

zullen hier op de ledenvergadering van 11 oktober aanstaande bij stil staan. Ook komen de 

vorderingen wat betreft onze verhuizing op het sportpark ter sprake. Achteraan ons veld ligt 

de warmteleiding klaar die onder de snelweg door naar de warmtecentrale wordt geleid. 

Door deze leiding zal het zwembad worden verwarmd. Ook worden de voorbereidingen 

getroffen voor de sloop van het gebouw naast ons; zodra duidelijk is wanneer de sloop start, 

zullen wij met een aantal mensen kleedkamers 5/6 en een aantal andere ruimtes leeg 

maken.  

We hebben een nieuwe bankrekening geopend waarop de gemeente het geld voor de eerste 

betaling aan de architect heeft gestort. Onze penningmeester Saskia betaalt vervolgens de 

rekening van de architect nadat Sander namens het bouwteam zijn fiat heeft gegeven. Zo 

houden we deze geldstroom gescheiden van onze gebruikelijke inkomsten en uitgaven. En is 

er een extra check op de (grote) uitgaven met betrekking tot de nieuwbouw.  

We zijn nu bezig met de voorbereidingen van de aanvraag van de zogenaamde BOSA 

(stimulering bouw en onderhoud sport accommodaties) subsidieregeling; die regeling 

verstrekt 20% subsidie op kosten voor bouw en onderhoud, inclusief BTW. Voor uitgaven ten 

behoeve van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie wordt 30% 

subsidie verstrekt. Alles wel afhankelijk van hoeveel geld er beschikbaar is.   

Lex Kaper. 

 

 

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering  

Op maandag 11 oktober houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in de KIEP. Er zullen op 

deze ledenvergadering een aantal belangrijke punten besproken worden inzake de toekomst 

van ZKV. Daarom verzoeken wij jullie deze datum alvast in jullie agenda te noteren. 

De ALV is toegankelijk voor leden die een Corona toegangsbewijs kunnen tonen. 
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Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering ZKV 

Maandag 11 oktober 2021  

Aanvang: 20:00 uur in de KIEP 

 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. Vaststellen definitieve agenda 

4. Vaststelling notulen ledenvergadering 19 oktober 2020 

5. Jaarverslagen 

 Bestuur 

 Technische Commissie 

 Jeugd Technische Commissie 

 Beheer Commissie 

 Sponsor Commissie 

 JOEP 

 Scheidsrechters Commissie 

 Redactie Commissie 

 Ledenwerving en Behoud 

 Activiteiten Commissie 

 Communicatie Commissie 

 Vrijwilligers Commissie 

 

6. Financieën 

 Financieel resultaat seizoen 2020/2021 

 Verslag kascommissie 

 Verkiezing kascommissie 

 Vaststelling begroting 2021/2022 

   Contributievoorstel  

7. Huldiging jubilarissen 

PAUZE 

8. Verkiezing bestuur en benoeming commissies 

9. Bestuursbeleid 

 Herinrichting Sportpark Hoornseveld 

 Samenwerking met ZKC 

10. Wat verder ter tafel komt 

11. Rondvraag 

12.  Sluiting vergadering 
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Contributie 1e kwartaal 2021/2022 

Beste leden van ZKV, 

De contributie over het eerste kwartaal wordt altijd in september geïnd. Door omstandigheden zal 

dit deze keer op 4 oktober geïncasseerd worden. De overige kwartalen worden eind november, eind 

februari en eind mei geïncasseerd.  

Alle leden die een contributie achterstand hebben, verzoek ik deze zo spoedig mogelijk te betalen. 

Mocht er vragen zijn dan kunt u de vraag mailen naar penningmeester@zkvzaandam.nl . 

Saskia van der Gulik 

Penningmeester ZKV  

 

Programma 2 tot en met 24 oktober 

dag 
 

wedstrijd 
 

2/3 oktober 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
ZKV 1 - Achilles (Hg) 1 

 
15:30 

 
   

zat 
 

ZKV 2 - Achilles (Hg) 2 

 
14:00 

 
  

zat 
 

ZKV 3 - Pernix 4 

 
12:30 

 
  

zon 
 

KZ/Thermo4U 7 - ZKV 4 

 
14:30 

 
13:30 

zon 
 

Purmer 2 - ZKV 5 

 
14:00 

 
13:00 

  
 

      

 
  

  JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV A1 - Tweemaal Zes A1 

 
11:00 

  zat 
 

GG/IJskoud de Beste A3 - ZKV A2 

 
14:00 

 
13:00 

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
KZ/Thermo4U B3 - ZKV B1 

 
11:30 

 
10:30 

zat 
 

Kleine Sluis C1 - ZKV C1 

 
12:15 

 
10:45 

         PUPILLEN 
      zat 

 
ZKV E1 - Furore E1 

 
10:30 

 
  

zat 
 

ZKV F1 - ZKC '31 F1 

 
10:00 

 
  

         

dag  wedstrijd  9/10/12 oktober  aanvang  vertrek 

         

SENIOREN 
      zat 

 
Maassluis 1 - ZKV 1 

 
16:00 

 
i.o. 

zon 
 

Maassluis 2 - ZKV 2 

 
14:30 

 
i.o. 

zat 
 

Rohda 3 - ZKV 3 

 
13:00 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV 4 - WWSV 1 

 
13:00 

 
  

zon 
 

ZKV 5 - GG/IJskoud de Beste 7 

 
14:30 

 
  

mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
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         JUNIOREN 
      zat 

 
GG/IJskoud de Beste A2 - ZKV A1 

 
14:30 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV A2 - Blauw-Wit (A) A2 

 
11:45 

 
  

din 
 

Blauw-Wit (A) A2 

 
ZKV A2 

 
19:30 

 
18:30 

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
ZKV B1 - Roda B1 

 
10:30 

 
  

zat 
 

ZKV C1 - Furore C2 

 
13:00 

 
  

          
PUPILLEN 

      zat 
 

OKV D2 - ZKV D1 

 
12:30 

 
11:30 

zat 
 

GG/IJskoud de Beste F2 - ZKV F1 

 
09:00 

 
08:00 

 
dag 

 
wedstrijd 

 
16/17 oktober 

 
aanvang 

 
vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
Die Haghe 1 - ZKV 1 

 
15:30 

 
i.o. 

zat 
 

Die Haghe 2 - ZKV 2 

 
14:00 

 
i.o. 

zat 
 

GG/IJskoud de Beste 4 - ZKV 3 

 
14:00 

 
i.o. 

zon 
 

ZKV 4 - Furore 4 

 
13:00 

 
   

zon 
 

ZKV 5 - KZ/Thermo4U 9 

 
14:30 

 
  

         JUNIOREN 
      zat 

 
Victum A1 - ZKV A1 

 
13:00 

 
i.o. 

zat 
 

Swift (A) A2 - ZKV A2 

 
13:30 

 
12:30 

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
BEP B2 - ZKV B1 

 
10:00 

 
09:00 

zat 
 

HBC C1 - ZKV C1 

 
09:30 

 
08:30 

         PUPILLEN 
      zat 

 
Rapid D1 

 
ZKV D1 

 
10:00 

 
08:45 

zat 
 

ZKV E1 - KZ/Thermo4U E5 

 
13:30 

  zat 
 

DKV (IJ) F1 

 
ZKV F1 

 
09:30 

 
08:15 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

23/24 oktober 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
ZKV 1 - HKV/Ons Eibernest 1 

 
15:30 

 
  

zat 
 

ZKV 2 - HKV/Ons Eibernest 2 

 
14:00 

 
  

zat 
 

ZKV 3 - KVA 3 

 
12:30 
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         JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV A1 - KIOS (N) A1 

 
11:00 

 
  

         PUPILLEN 
      zat 

 
ZKV D1 - SDO (H) D1 

 
10:00 

  zat 
 

Aurora E3 - ZKV E1 

 
10:30 

 
09:15 

 

 

UITSLAGEN   
      
      
   Week 37   Week 38 

     
   ZKV 1 - Apollo 1 24 - 11 KIOS 1 - ZKV 1 12 - 17 

ZKV 2 - VEO 3 29 - 11 KIOS 2 - ZKV 2 11 - 21 

ZKV 3 - Apollo 2 17 -   6 KZ 5 - ZKV 3 22 - 13 

ZKV 4 - KZ 7 8 -   8 WWSV 1 - ZKV 4 7 -   9 

ZKV A1 - Velocitas A1 9 - 19 Groen Geel 7 - ZKV 5 11 -   6 

ZKV A2 - Groen Geel A3 6 - 15 TOP | LITTA A3 - ZKV A1 15 -   9 

ZKV B1 - KZ B3 8 - 17 Roda B1 - ZKV B1 4 -   2 

ZKV C1 - Kleine Sluis C1 4 -   1 Furore C2 - ZKV C1 4 -   4 

O'kwartier D1 - ZKV D1 5 - 11 ZKV D1 - WWSV D1 15 -   6 

Roda E4 - ZKV E1 0 - 12 ZKV E1 - KZ E4 3 -   2 

ZKC '31 F1 - ZKV F1 6 -   3 ZKV F1 - Groen Geel  f2 5 -   8 

   
   Week 39   
      
   ZKV 1 - Roda 1 19 - 10 
   ZKV 2 - KVS Maritiem 4 22 - 11 
   ZKV 3 - Roda 2 13 - 10 
   Furore 4 - ZKV 4 8 - 13 
   ZKV 5 - Purmer 2 9 - 15 
   KZ 9 - ZKV 5 12-10 
   ZKV A1 - Spirit A1 5 - 20 
   ZKV A2 - Swift A2 9 - 11 
   ZKV B1 - BEP B2 12 - 19 
   ZKV C1 - HBC C1 8 -   3 
   O'kwartier E1 - ZKV E1 3 -   4 
   ZKV F1 - DKV F1 2 -   4 
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Standen 

 
 
KNKV 1e klasse D (veld) 
 

1 ZKV 1 3 3 0 0 6 60 33 27 
 

1 Die Haghe 1 3 3 0 0 6 62 41 21 
 

3 Achilles 1 3 2 0 1 4 54 49 5 
 

4 Maassluis 1 3 1 0 2 2 53 52 1 
 

4 HKV/Ons Eibernest 1 3 1 0 2 2 45 49 -4 
 

4 Apollo 1 3 1 0 2 2 47 62 -15 
 

4 KIOS 1 3 1 0 2 2 43 59 -16 
 

8 Roda 1 3 0 0 3 0 31 50 -19 
 

 
KNKV Reserve 1e klasse G (veld) 

1 Die Haghe 2 3 3 0 0 6 71 31 40 
 

1 ZKV 2 3 3 0 0 6 72 33 39 
 

3 Achilles 2 3 2 0 1 4 55 42 13 
 

3 KVS | Maritiem 4 3 2 0 1 4 54 46 8 
 

5 Maassluis 2 3 1 0 2 2 41 47 -6 
 

5 HKV/Ons Eibernest 2 3 1 0 2 2 50 63 -13 
 

7 VEO 3 3 0 0 3 0 36 76 -40 
 

7 KIOS 2 3 0 0 3 0 29 70 -41 
 

KNKV Reserve 2e klasse H (veld) 

1 Groen Geel 4 3 2 0 1 4 40 29 11 
 

1 KZ | Thermo4U 5 3 2 0 1 4 54 46 8 
 

1 Pernix 4 3 2 0 1 4 46 40 6 
 

1 ZKV 3 3 2 0 1 4 43 38 5 
 

1 Roda 2 3 2 0 1 4 37 36 1 
 

6 KVA 3 3 1 0 2 2 50 51 -1 
 

6 Rohda 3 3 1 0 2 2 32 40 -8 
 

8 Apollo 2 3 0 0 3 0 21 43 -22 
 

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 015 (najaar) 

1 ZKV 4 3 2 1 0 5 30 23 7 
 

2 Furore 4 3 2 0 1 4 25 28 -3 
 

3 WWSV 1 3 1 0 2 2 20 21 -1 
 

4 KZ | Thermo4U 7 3 0 1 2 1 22 25 -3 
 

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 016 (najaar) 

1 Purmer 2 3 3 0 0 6 39 19 20 
 

1 Groen Geel 7 3 2 0 1 4 28 23 5 
 

3 KZ | Thermo4U 9 3 1 0 2 2 22 34 -12 
 

3 ZKV 5 3 0 0 3 0 25 38 -13 
 

 
A-junioren 1e klasse D (veld) 

1 Spirit A1 3 3 0 0 6 74 31 43 
 

1 Velocitas A1 3 3 0 0 6 52 32 20 
 

3 KIOS A1 3 2 0 1 4 54 37 17 
 

4 Victum A1 3 1 1 1 3 35 32 3 
 

5 TOP | LITTA A3 3 1 0 2 2 33 40 -7 
 

5 Groen Geel A2 3 1 0 2 2 47 68 -21 
 

7 Tweemaal Zes A1 3 0 1 2 1 32 56 -24 
 

8 ZKV A1 3 0 0 3 0 23 54 -31 
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Breedtekorfbal Junioren poule 046 (najaar) 

1 Swift A2 2 2 0 0 4 26 21 5 
 

2 Groen Geel A3 3 2 0 1 4 49 26 23 
 

3 Blauw-Wit A2 1 0 0 1 0 5 22 -17 
 

4 ZKV A2 2 0 0 2 0 15 26 -11 
 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 051 (najaar) 

1 Roda B1 3 2 1 0 5 24 18 6 
 

2 KZ | Thermo4U B3 3 2 0 1 4 40 25 15 
 

3 BEP B2 3 1 1 1 3 32 40 -8 
 

4 ZKV B1 3 0 0 3 0 22 35 -13 
 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 061 (najaar) 

1 ZKV C1 3 2 1 0 5 16 8 8 
 

2 Furore C2 3 1 2 0 4 9 8 1 
 

3 Kleine Sluis C1 3 1 1 1 3 11 7 4 
 

4 HBC C1 3 0 0 3 0 6 19 -13 
 

Breedtekorfbal D4-pupillen poule 10 (najaar) 

1 ZKV D1 2 2 0 0 4 26 11 15 
 

1 SDO D1 2 2 0 0 4 19 10 9 
 

3 OKV D2 2 1 0 1 2 24 17 7 
 

3 WWSV D1 2 1 0 1 2 19 23 4 
 

5 Rapid D1 1 0 0 1 0 2 3 1 
 

6 Oosterkwartier D1 3 0 0 3 0 17 43 -26 
 

E-pupillen poule 094 (najaar) 

1 ZKV E1 3 3 0 0 6 19 5 14 
 

2 KZ | Thermo4U E5 3 2 0 1 4 19 6 13 
 

2 KZ | Thermo4U E4 3 2 0 1 4 8 5 3 
 

4 Furore E1 2 1 0 1 2 3 4 -1 
 

5 Oosterkwartier E1 3 1 0 2 2 11 20 -9 
 

6 Aurora E3 2 0 0 2 0 3 8 -5 
 

6 Roda E4 2 0 0 2 0 0 15 -15 
 

F-pupillen poule 040 (najaar) 

1 ZKC '31 F1 3 3 0 0 6 23 13 10 
 

2 DKV F1 3 2 0 1 4 18 15 3 
 

3 Groen Geel  F2 3 1 0 2 2 17 22 -5 
 

4 ZKV F1 3 0 0 3 0 10 18 -8 
 

 

JUBILEUMBOEK 

Drie jaar geleden bestond ZKV honderd jaar. Het werd een geweldig feestjaar met heel veel leuke 

activiteiten. Zo kwam er bijvoorbeeld een prachtig dik boek uit over het lange leven van onze club en 

ieder gezin kreeg hiervan 1 exemplaar. 

Op dit moment hebben we nog een stapel jubileumboeken liggen. Binnenkort willen we die gaan 

uitdelen aan alle ZKV-ers die ná het jubileum (november 2018) lid zijn geworden. Mogelijk zijn er ook 

mensen die, bijvoorbeeld omdat ze op zichzelf zijn gaan wonen, graag een eigen exemplaar willen 

hebben. Gezinnen met meerdere korfballers in huis kunnen zich ook melden voor een extra boek, 

want oorspronkelijk werd er dus maar één boek per adres verstrekt. 

Op DINSDAG 5 OKTOBER EN DONDERDAG 7 OKTOBER kunnen liefhebbers zich tussen 19.00 en 

21.00 uur melden in de Kiep, voor zo’n prachtig gratis jubileumboek. Hoort zegt het voort! 

De – voormalige- jubileumcommissie 
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ZKV – Apollo 24-11 gespeeld op 11 september 2021 

Vandaag mocht er eindelijk weer gekorfbald worden en de eerste tegenstander was Apollo 
uit Heerhugowaard. Alhoewel ze al een hele tijd meetrainde was het vandaag het officiële 
competitie debuut van Michelle in ’t Veen bij ZKV. Het was Sabine die het eerste doelpunt 
maakte door van afstand te scoren, 1-0. Even later volgde Michelle haar voorbeeld, door ook 
van afstand te scoren, 2-0. Apollo maakte er 2-1 van, waarna Bjarne uit een doorloopbal 3-1 
maakte. Sabine scoorde nogmaals, nu met een eenhandig gescoorde doorloopbal, 4-1. Dan 
is het Joost die uit een doorloopbal 5-1. Na de 5-2 van Apollo is het Jane die van halve 
afstand 6-2 maakt. Apollo leeft even op en scoort 6-3 en 6-4. Bjarne scoort dan van halve 
afstand 7-4 en direct daarna uit een doorloopbal 8-4. ZKV gaat in een hoog tempo door en 
het is Joost die met een slimme beweging zijn heer passeert en van dichtbij 9-4 maakt. 
Apollo maakt dan 9-5. Dan neemt ZKV serieus afstand. Bjarne scoort uit een wegtrekbal 10-
5, gevolgd door Jane die van afstand 11-5 maakt. Michelle maakt vanafstand12-5 en even 
later herhaalt ze dit en maakt 13-5. Apollo komt er even niet aan te pas en Dominique scoort 
uit een doorloopbal 14-5, waarna Jane van afstand 15-5 maakt. Daan zorgt voor de ruststand 
van 16-5 door van afstand te scoren. Deze score belooft wat voor de 2e helft. 

Het is echter Apollo dat 3x op rij scoort waardoor het 16-8 staat. Het loopt ineens een stuk 
minder bij ZKV (onderschatting?). Dan is het Michelle die een strafworp meekrijgt en deze 
benut, 17-8. Apollo maakt 17-9. Bart is er inmiddels ingekomen voor Koen en Bart maakt van 
afstand 18-9. Weer Apollo dat scoort, 18-10, gevolgd door een afstandsschot van Michelle, 
19-10. Dan scoort Apollo voor de laatste keer 19-11. Koen komt er weer in voor Joost. Jane 
benut een strafworp, 20-11 en Dominique scoort van dichtbij 21-11 na een onderschepping 
van Bjarne. Michelle schiet er nog maar weer eens een afstandsschot in, 22-11. Uw 
verslaggever riep dat Koen nog niet gescoord had en prompt gooit hij van afstand de 23-11 
door de korf. Tot slot bepaalt Jane van afstand de eindstand op 24-11. 

Daarmee zijn de eerste punten binnen. 

De treffers kwamen vandaag van: Michelle 6, Jane 5, Bjarne 4, Sabine, Dominique en Joost 
ieder 2 en Bart, Koen en Daan ieder 1. 

KIOS - ZKV 12-17 gespeeld op 18 september 2021 

Na de goede start vorige week tegen Apollo vandaag uit tegen KIOS waar ZKV de laatste keer 
dat ze tegen elkaar speelden veel moeite mee had. Het was KIOS dat de score opende 1-0, 
gevolgd door de 1-1 van Bart die van halve afstand scoorde. Koen scoort van afstand de 1-2. 
Na de 2-2 van KIOS  is het Bart die van afstand 2-3, waarna Michelle uit een strafworp 2-4 
maakt. Bjarne maakt van afstand 2-5, waarna Dominique eveneens van afstand 2-6 maakt. 
KIOS maakt 3-6, waarna Michelle van afstand 3-7 maakt. KIOS scoort 4-7, waarna Jane van 
dichtbij 4-8 maakt. Met een afstandsschot van Sabine wordt het  4-9. Dan wordt er zo’n 10 
minuten niet gescoord.  Michelle doorbreekt deze impasse door een treffer  van halve 
afstand, 4-10. Na de 5-10 van KIOS bepaalt Bjarne de ruststand op 5-11 door van afstand te 
scoren. 
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Binnen 5 minuten na rust staat het 5-15, na doelpunten van Joost van dichtbij, Sabine van 
afstand, Bjarne van dichtbij en Jane van afstand. KIOS komt dan terug tot 8-15. Koen scoort 
van afstand 8-16. Na een kwartier komt Daan er in voor Bjarne. KIOS maakt 9-16 en 10-16. 
Jane benut een strafworp, 10-17. De laatste 2 treffers zijn van KIOS, zodat de eindstand 12-
17 werd. 

De doelpunten kwamen van: Michelle, Jane en Bjarne 3, Bart, Koen en Sabine 2 en Joost en 
Dominique ieder 1. 

Volgende week de derby tegen Roda. 

 

ZKV – Roda 19-10 gespeeld op 25 september 2021 

Voor de wedstrijd tegen Roda werd één minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van 
Henk van Eekeren, de vader van selectiespeler Bart.  Na deze indrukwekkende minuut stilte werd 
begonnen aan de derby tegen Roda.  

Na een aantal gemiste kansen aan beide zijden was het juist Bart die de score opende met een 
afstandstreffer, 1-0. Joost maakt dan van halve afstand 2-0.  Koen maakt van afstand 3-0, waarna 
Daan zijn voorbeeld volgde en ook van afstand scoorde, 4-0. Michelle scoort van halve afstand 5-0, 
waarna de coach van Roda een time-out nam. Veel hielp dit niet, Michelle benut dan een strafworp, 
6-0. Daan maakt met een fraaie actie onder de korf 7-0. Uit een afstandsschot scoort ZKV 8-0. In de 
19e minuut scoort Roda voor het eerst tegen, 8-1. Even later scoren zij nogmaals, 8-2. Dominique 
scoort van achter de korf 9-2 en Koen maakt van afstand 10-2. Als laatste scoort Roda voor rust nog 
10-3. 

Na rust maakt Roda direct 10-4 en 10-5. Koen benut een strafworp, 11-5. Na de 11-6 van Roda is het  
ZKV dat de draad van het scoren weer oppakt. Michelle scoort met een onderhands schot van 
dichtbij 12-6. Thalia komt er dan in voor Michelle, waarna Michelle in het andere vak komt voor 
Dominique.Jane breekt door en scoort 13-6. Waarna Koen van afstand 14-6 maakt. Thalia benut een 
strafworp, 15-6, gevolgd door Roda 15-7. Bjarne komt er dan in voor Bart. Michelle scoort uit een 
wegtrekbal 16-7, ‘Koen van afstand 17-7. Sabine gaat er dan uit en Dominique neemt haar plaats in. 
Roda maakt 18-8. Koen en Daan worden dan gewisseld voor de gebroeders Kim, Hidde en Pjotr dus. 
Nadine komt er in voor Jane. Nadine scoort van afstand 19-8. Na de 19-9 van Roda, komt Tom er nog 
in voor Joost. Roda bepaalt de eindstand op 19-10. 

De eerste drie wedstrijden zijn gewonnen. De inschatting is dat de komende weken de sterkere 
tegenstanders op het programma staan, startend met komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen 
Achilles.   

De treffers kwamen vandaag van: Koen 5, Michelle 4, Jane en Daan 2 en Dominique, Thalia, Nadine, 
Joost, Bjarne en Bart ieder 1. 
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KLAVERJASSEN 

De kop is er af, vanaf maart 2020 is er niet meer gekaart , maar gelukkig mochten we weer . 

Onze trouwe spelers waren weer naar de Kiep gekomen om de strijd weer aan te gaan, na een lekker 

kopje koffie/thee en heel wat bij gekletst konden we beginnen.  

Helaas waren er 15 spelers dus hadden we 3 stil zitters,  maar dat hebben we toch leuk opgelost om 

deze drie te laten spelen met z'n drieën,  is natuurlijk een heel ander spelletje maar het was er niet 

minder gezellig om. 

Er was ook een nieuwe speelster, Karin Joop geen onbekende in de vereniging die onze groep kwam 

versterken,  Karin had lang niet gekaart dus moest het spelletje weer even onder de knie krijgen 

maar was zeker qua gezelligheid een aanwinst en pakte ook gelijk de poedelprijs dus dat kan 

volgende keer alleen maar beter gaan. 

De strijd om de eerste plaats werd met 4 punten verschil gewonnen door Chengla Kesselaar ,  Anne-

Mirl Biesot en Carla Forrer werden 2 en 3. 

Wij hopen voor de volgende avond weer wat nieuwe spelers te krijgen . 

Zoals in het vorige krantje al was vermeld is iedereen die bij ZKV betrokken is van harte welkom,  heb 

je een gezellige buurman/vrouw mag je die gerust een keer mee vragen.  

De uitslag van de 1e avond:  1e   Chengla Kesselaar  4785 punten  

                                                    2e  Anne-Mirl Biesot     4781 punten  

                                                    3e  Carla Forrer             4694 punten  

De poedelprijs ging naar Karin Joop met 3578 punten.  

 

De volgende avond is op vrijdag 15 oktober. 

Clubgebouw is vanaf 19.45 uur  open en we beginnen om 20,15 uur 

Dus iets eerder dit ook i.v.m dat we om 24.00 uur moeten sluiten.  

 

Groeten Marian en Johan  
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PFANN, EEN VAN ONZE SPONSORS, BESTAAT 100 JAAR 

 

 

 

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en burgemeester Jan Hamming zijn 

de gelukkigen die Pfannini Schoenmode op de Gedempte Gracht vrijdag mogen 

verblijden met het wapenschild dat aangeeft dat het predicaat Hofleverancier 

aan het bedrijf is toegekend. Ter overvloede staat dat ook nog eens op een 

oorkonde voor de broers Sander en Reinier Pfann, de huidige eigenaren. 

Burgemeester Jan Hamming is even trots op de schoenenzaak als op landelijk bekende 
namen als Albert Heijn, Verkade en Honig. ‘Als ik de afgelopen tijd één ding geleerd heb, dan 
is het wel dat het Zaanse ondernemersbloed overal te vinden is. In alle sectoren. Pfann 
Schoenen is ook zo’n mooi Zaans familiebedrijf. Een bedrijf om als gemeente, als 
gemeenschap trots op te zijn,’ laat hij weten in een persbericht. 

Geen appeltje-eitje 

De toekenning van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’ is geen sinecure en het duurt ministens een eeuw voordat een onderneming 
er voor in aanmerking kan komen. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken 
gedrag zijn, evenals de onderneming zelf en ook moet de ontstaansgeschiedenis van het 
bedrijf duidelijk zijn. Pfannini Schoenmode bestaat dit jaar 100 jaar en kwam daarmee in 
aanmerking voor het predicaat, terwijl ook aan de overige voorwaarden werd voldaan. 
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Schoenmaker en uitvinder 

De basis van de huidige Pfann winkels werd gelegd in 1921, toen Jan Hendrik Pfann (1892 – 
1968) zich inschreef bij de Kamer van Koophandel als schoenmaker en zich in de 
Golofkinstraat in Zaandam vestigde. De zaak liep voorspoedig en al snel werd er verhuisd 
naar een groter pand in de Krugerstraat. Het hart van de oprichter lag geheel bij de reparatie 
van schoenen en hij genoot op dat gebied een grote reputatie. ‘Pfann is de man die ‘t 
repareren kan’ was in die jaren een veelgehoorde slogan. De Zaankanter was daarnaast 
actief in de schoenmakersbond en hij had een patent op een door hem uitgevonden 
rubberen zool, de bijna onverslijtbare Varu-zool waarop hij jarenlang gebruik kon 
garanderen. 

Winkelverkoop 

De intrede van zijn zoon in de zaak leidde tot een accentverlegging, want hij begon in de 
jaren 40 met het aan de man brengen van lederwaren, klompen, laarzen, pantoffels en 
werkschoenen. In 1957 opende de familie de eerste echte schoenenwinkel, tegenover de 
schoenmakerij. In 1971 werd een nieuw pand aan de Rozengracht betrokken. De bouw van 
winkelcentrum Rozenhof zorgde voor nieuwe veranderingen bij het familiebedrijf. Pfann 
Schoenen huurde daar als eerste een locatie en dit filiaal kreeg tevens een nieuwe naam: 
Pfannini Schoenmode. 

Na vijf jaar Rozenhof was Pfannini daar uit zijn jasje gegroeid en werd in 2000 de winkel aan 
de Gedempte Gracht geopend. Door de jaren heen had de familie ook nog winkels in 
Amsterdam (verkocht) en in Den Helder (gesloten). Momenteel is de vierde generatie Pfann 
eigenaar van twee winkels in Zaandam, op de Gedempte en op de Rozengracht. 

 

 

GEEN GEINTJES 

Met onze veiligheid moeten we geen geintjes uithalen. 

Het wordt alweer vroeg donker ’s avonds en het is bekend dat niet verlichte fietsen door 

automobilisten heel slecht gezien worden.  

In de Kiep zijn voor- en achterlichtjes te koop voor maar 1 euro per stuk. Blijf heel en veilig 

en koop zo’n lampje als je fietsverlichting niet honderd procent is!!! 
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Jaarverslag ALV 19 oktober 2020 

 

1) Opening 

 

Voor het eerst in het bestaan houden we de ALV middels een ZOOM-meeting. Voorzitter Lex 

Kaper heet alle online aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de ereleden, 

leden van verdienste en leden die de Lex Kaper Award hebben ontvangen.  

Het is lastig om deze aan de hand van de openstaande schermen te  benoemen, maar aan de 

hand van de aanmeldingen doe ik (Ruud) toch een poging. De “aanwezige” ereleden zijn 

Klaas van Kalsbeek, Marian Stange, Roel Duursma, Johan Bruins en Lex Kaper, de leden van 

verdienste Nel Duursma, Annemiek de Kloe, Ivan Engel, Els Bakker, Frank Gouweleeuw, 

Leendert Saarloos en Marco de Vries en de leden die de Lex Kaper Award ontvangen hebben 

Karin Engel, Saskia van de Gulik, Carla Forrer, Maarten Forrer, Kees Buis en Ruud Berkhof.  

Lex Kaper geeft aan dat in het afgelopen jaar de nieuwe organisatiestructuur is 

geïmplementeerd. Na een interim periode waarbij Saskia van der Gulik de portefeuille 

Financieel/Facilitair invulde en Ivan Engel de portefeuille Sport, startte half december het 

nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur bestond in eerste instantie uit vier leden, Lex Kaper 

(voorzitter), Marije Kamphuis (Financieel/Facilitair), Marco de Vries (Sport) en Ruud Berkhof 

(Secretaris). Half januari kwam Mariska Speekhoudt, als verantwoordelijke voor 

Communicatie/Activiteiten, het bestuur versterken.  Hiermee werd voorzitter Lex Kaper in 

feite in staat gesteld zich voor een groot deel te richten op de renovatie van sportpark 

Hoornseveld en de bouw van een nieuw clubhuis voor ZKV. Dit laatste is voor de toekomst 

van ZKV van groot belang 

Lex geeft aan dat het uitbreken van het Corona virus in maart 2020 een grote impact heeft 

gehad op het verenigingsleven van ZKV en dan niet alleen op het sportieve vlak. De 

zaalcompetitie werd in maart abrupt afgebroken en de tweede helft van de veldcompetitie 

werd helemaal niet meer gespeeld. Wel werd ZKV 1 nog wel kampioen in de 1e klasse zaal, 

daar de eindstand van de gestaakte competitie ook als definitieve eindstand werd 

beschouwd. Dat houdt in dat ze komend seizoen in de overgangsklasse uit mogen komen.  

De veldcompetitie van het nieuwe seizoen 2020-2021 is nog wel van start gegaan, maar na 6 

wedstrijden is ook deze weer stilgelegd i.v.m. Corona. Of en wanneer we weer in de zaal 

mogen gaan spelen is nog in het ongewisse. 

Naast het sportieve aspect misten we natuurlijk het samenzijn in de Kiep, de gezelligheid na 

de trainingen en wedstrijden. Voor de jeugd werden er wel online trainingen verzorgd door 

Bjarne Zeegers, met diverse gasten, waarmee ze toch een soort van binding met ZKV 

hielden. Velen hebben deelgenomen aan deze trainingen. 
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Financieel gezien heeft het Coronavirus ook grote impact gehad. Een van de grootste 

inkomstenbronnen, het schoolkorfbaltoernooi, ging niet door, geen slotdag, geen 

nevenactiviteiten en ook geen inkomsten van de competitieweekeinden. 

Geen schoolkorfbaltoernooi betekende daarnaast ook een gemiste kans om weer de nodige 

jeugdleden aan ZKV te binden. 

 

2) Mededelingen en ingekomen stukken  

 

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken 

3) Vaststelling definitieve agenda  

 

Ruud Berkhof meldt dat bij het agendapunt verkiezing bestuur en benoeming commissies 

nog toegevoegd dient te worden de JOEP. 

 

4) Vaststelling notulen ledenvergadering 18 november 2019 

 

Bij de opsomming op pagina 3 van de aanwezige ereleden, leden van verdienste en leden die 

de Lex Kaper Award ontvangen hebben ontbreekt helaas de naam van ons lid van verdienste 

Jan Doeves, die wel degelijk aanwezig was. De notulen zullen daarop aangepast worden. 

Vanuit de vergadering komen verder geen opmerkingen n.a.v. de notulen, dus deze worden 

goedgekeurd. 

Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van de notulen. 

 

5) Jaarverslagen 

 

Na allereerst het jaarverslag van het bestuur besproken te hebben gaf Lex, bij de 

behandeling van de andere jaarverslagen, het woord aan het bestuurslid die deze 

commissie(s) in zijn/haar portefeuille heeft.  

Zo gaf Marco de Vries een toelichting op de zaken die het afgelopen seizoen gespeeld 

hebben bij de Technische Commissie, de Jeugd Technische Commissie en de commissie 

Ledenwerving en ledenbehoud, Marije Kamphuis bij de commissie Kantine en Facilitair, de 

commissie Financiën en de Sponsorcommissie, Mariska Speekhoudt bij de 

Activiteitencommissie, de Communicatiecommissie en de JOEP, en Ruud Berkhof bij de 

Scheidsrechterscommissie en de Redactiecommissie. 
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Bij het verslag van de Kantine en Facilitair vroeg Lex nog even aandacht voor het feit dat Roel 

Duursma al zo’n 36 jaar verantwoordelijk is voor het beheer van het materiaal. 

Lex vraagt aan de toehoorders of er nog vragen zijn naar aanleiding van de gegeven 

toelichtingen of de gemaakte jaarverslagen.  

Naar aanleiding van de uitleg van Marco over de nieuw te organiseren ledenwerfactie met 

basisschool in ’t Veld kwamen via de chat nog een aantal andere namen van scholen langs 

waar men wel interesse zou hebben om ook een actie te houden. Deze namen zijn door 

Marco genoteerd. 

Lex bedankt Marco, Marije, Mariska en Ruud voor zijn/haar uitgebreide toelichting en de 

makers van de jaarverslagen voor het maken van hun verslag. 

Voor een toelichting op de werkgroep verhuizing verwijst Lex naar het agendapunt 

bestuursbeleid, waar dit onderwerp uitgebreid aan bod zal komen.  

 

 

6) Financiën 

 

Lex geeft het woord aan Marije Kamphuis die vanuit haar verantwoordelijkheid voor 

Financiën binnen het bestuur een nadere toelichting geeft. 

a) Financieel resultaat seizoen 2019/2020 

Via ‘shared screen’ kreeg iedereen de winst- en verliesrekening en de balans te zien op het 

scherm. Marije geeft aan dat het resultaat van dit seizoen stevig beïnvloed is door de impact 

die het Corona virus heeft gehad. Geen voorjaarscompetitie, geen schoolkorfbal en geen 

slotdag. Allemaal flinke tegenvallers qua inkomsten. Daartegenover staat dat er voor de 

Corona tijd nog een aantal feesten in de Kiep zijn gehouden die gelukkig wel de kas goed 

spekten. 

Daarnaast is er ook door het Zuiderzee College flink gebruik gemaakt is van ons veld, wat 

meer inkomsten opgeleverd heeft dan begroot. Dit met dank aan Margje Kamphuis, die het 

gebruik van ons veld veel gepromoot heeft binnen het Zuiderzee College. 

Wat ook geholpen heeft, is de financiële tegemoetkoming van het rijk in maart 2020, a 

€4.000. 

Aan de uitgaven kant zijn we geholpen door de StOSH (Stichting Onderhoud Sportpark 

Hoornseveld) die de veldhuur voor haar rekening heeft genomen dit seizoen en hebben we 

ook niet alle zaalhuur hoeven betalen aan de Struyck. 

Uiteindelijk zijn we er financieel goed uitgekomen dit seizoen. 

Naar aanleiding van deze uitleg kwamen er vanuit de vergadering verder geen vragen. 
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b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Ed Staats en Leendert Saarloos hebben de boeken 

gecontroleerd. Lex leest het uitgebreide verslag voor en vraagt de vergadering om de 

penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering 

gaat daarmee akkoord. 

 

c. Verkiezing kascommissie 

 

Leendert Saarloos geeft aan nog een jaar aan te willen blijven als lid van de 

kascontrole commissie. Daarnaast geeft Marcel Cluwen aan dat hij dit jaar wel zitting 

wil nemen in de kascommissie. Leendert en Marcel worden dan ook gekozen als lid 

van de kascommissie. Ed Staats, die niet deelneemt aan de vergadering, wordt 

gekozen als reserve.   

 

d. Vaststelling begroting 2020/2021 

 

Marije geeft aan dat de begroting zeer behoudend is opgesteld, rekening houdend 

met de mogelijke effecten die het Corona virus heeft op onze inkomsten. De 

begroting wordt goedgekeurd.  

Contributievoorstel  

Het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2020-2021 is om die gelijk te 

houden aan het voorgaande verenigingsjaar. Dit wordt door de vergadering 

goedgekeurd. Voor het seizoen 2021-2022 zal het voorstel zijn de contributie met 

1,5% te verhogen. Dit is ongeveer gelijk aan de inflatiecorrectie. 

 

7) Huldiging jubilarissen 

 

Normaal gesproken worden de jubilarissen naar voren geroepen en krijgen ze, nadat 

ze zijn toegesproken, uit handen van de voorzitter in ieder geval een mooie bos 

bloemen uitgereikt en daarnaast als ze 25, 50 of 75 jaar lid zijn van ZKV een 

bijbehorend speldje en oorkonde namens het KNKV.  

 

In de huidige setting is dat helaas niet mogelijk en blijft het beperkt tot een korte 

toespraak van onze voorzitter Lex Kaper. 

 

De volgende personen zijn dit seizoen jubilaris: 

 

25 Jaar: Lisanne Stange, Kevin Jager, Riek Eikema, Naftali van den Brink en Lenneke 

Sicking 
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Lisanne, Kevin en Riek zijn online aanwezig. Zij worden alle drie toegesproken door 

voorzitter Lex Kaper.  

 

40 Jaar: Miranda Jongewaard 

 

Miranda was eigenlijk vorig jaar al 40 jaar lid, maar toen was de uitnodiging naar een 

verkeerd email adres gestuurd vandaar dat ze vandaag toegesproken werd door Lex. 

50  Jaar: Lydie Kerkvliet 

Lydie kon helaas niet deelnemen aan deze vergadering. 

60  Jaar: Truus Henneke - van ’t Hof, Tinie Molanus en Ank van Kalsbeek - Plekepol 

Ank van Kalsbeek neemt vandaag online deel aan de vergadering. Zij wordt samen 

met echtgenoot Klaas van Kalsbeek, die al 70 jaar lid is, toegesproken door Lex. 

Truus en Tinie konden helaas niet deelnemen vandaag.  

70  Jaar: Klaas van Kalsbeek 

 Zie hierboven. 

              Pauze 

 

8) Verkiezing bestuur en commissies 

 Bestuur 

Aftredend en herkiesbaar: Lex Kaper (voorzitter), Ruud Berkhof 

(secretaris), Marco de Vries (Sport), Marije Kamphuis (Financiën & 

Facilitair), Mariska Speekhoudt (Communicatie/Activiteiten)  

 

Alle herkiesbare leden worden herkozen in het bestuur 

 JTC 

Aftredend en herkiesbaar: Bart Nieuwenhuizen (Coördinator), Rick 

Wals (trainingscoördinator) 

Aftredend en niet herkiesbaar: Laura Walter (trainingscoördinator) en 

Bram van de Water (trainingscoördinator), Karin Engel (Sportlink en 

wedstrijdsecretaris) 

Voorgesteld: Sander Abbring (trainingscoördinator) en Sabine de Vries 

(trainingscoördinator)  

Vacature: wedstrijdsecretaris/Sportlink 

 

De herkiesbare en voorgestelde leden worden benoemd als lid van de 

JTC 
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 TC 

Aftredend en herkiesbaar: Margje Kamphuis (Voorzitter), Sanne 

Mensink (Lid), Karin Engel (Lid) 

Aftredend en niet herkiesbaar Sander van der Straten (Lid)  

Voorgesteld: Jiri Haan 

Vacature: wedstrijdsecretaris/Sportlink 

 

De herkiesbare en voorgestelde leden worden benoemd als lid van de 

TC 

 

 Commissie Kantine en Facilitair 

Aftredend en herkiesbaar: Wouter Forrer (Voorzitter), Carla Forrer 

(Inkoop), Roel Duursma (materiaal beheer) 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de commissie 

Kantine en Facilitair 

 

 Financiële Commissie 

Aftredend en herkiesbaar Saskia van der Gulik (Penningmeester), Frank 

Gouweleeuw (Adviseur) en Kees Buis (registratie reiskosten). 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Financiële 

Commissie. 

 

 Sponsorcommissie 

Aftredend en herkiesbaar: Daan Horak (Voorzitter), Raymond Walter 

(Lid), Marian Stange (Lid), Nadine Loukou (Lid) en Merel Gruijs (Lid) 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de 

Sponsorcommissie  

 

 Activiteitencommissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Onno Ferwerda, Erwin Schaap, 

Marjolein de Louw, Nadine Loukou, Merel Gruijs en Mariska 

Speekhoudt 

Voorgesteld: ? 

Naar nieuwe leden voor de Activiteitencommissie wordt nog gezocht 

 

 JOEP 

Aftredend en herkiesbaar: Jenske Eikema, Mike Kreuger, Roy de Roeck, 

Stephanie Elmers, Jesse Kim, Reza Rusnadi en Ieke Eikema 

Voorgesteld: Eelke Eikema 
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   Aftredend en niet herkiesbaar: Liam de Haas, Julia de Haas, Richard Brand en 

   Daphne Swart 

De herkiesbare en voorgestelde leden worden benoemd als lid van de 

JOEP 

  

 Vrijwilligerscommissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Sabine de Vries 

Tussentijds toegetreden en herkiesbaar: Sabina Kreuger en Anne-Mirl 

Biesot 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de 

Vrijwilligerscommissie  

   

 Ledenwerving en Behoud 

Aftredend en herkiesbaar:  Bjarne Zeegers, Tamera van der Stelt en 

Menno Dekker 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de commissie 

Ledenwerving en Behoud 

 

 Scheidsrechters Commissie 

Aftredend en herkiesbaar: Saskia van der Gulik (begeleiding nieuwe 

scheidsrechters intern); Ruud Berkhof (Scheidsrechter aanwijzer 

breedtesport en begeleider nieuwe scheidsrechters extern) 

Aftredend en niet herkiesbaar (Arnoud Huijgen (Voorzitter), Anne-Mirl 

Biesot (scheidsrechteraanwijzer jeugd) 

Voorgesteld: Irshad Suliman (tussentijds voorzittersrol overgenomen), 

Roy de Roeck (Scheidsrechteraanwijzer jeugd) 

 

De herkiesbare en voorgestelde leden worden benoemd als lid van de 

Scheidsrechterscommissie 

 

 

 Redactie Commissie 

Aftredend en herkiesbaar: Els Bakker (algehele regie) en Ruud Berkhof 

(samensteller krantje) 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Redactie 

commissie  

 

 

Lex Kaper bedankt alle commissieleden voor hun inzet het afgelopen 

seizoen en wenst iedereen weer veel succes en plezier in het nieuwe 

seizoen. 
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9)  Bestuursbeleid 

 

Lex Kaper geeft aan dat hij in zijn stuk bestuursbeleid al heeft aangegeven dat er 4 

kernpunten zijn waar we het graag even over willen hebben. Allereerst de 

ledenwerfacties, deze zijn hard nodig om het ledenaantal weer op een wat hoger 

niveau te brengen. Helaas kon het schoolkorfbaltoernooi dit jaar niet doorgaan. Daar 

komen toch altijd wel een tiental nieuwe leden uit voort. Marco de Vries heeft al 

aangegeven dat de urgentie duidelijk is en dat er een nieuwe werkgroep is gestart, 

welke druk is met het uitzetten van nieuwe initiatieven. Lex geeft aan dat dit heel 

belangrijk is en is blij dat er een aantal leden zijn die zich daarvoor in willen zetten. 

 

Zelf is Lex, samen met Annemiek de Kloe, heel druk met de ontwikkelingen rondom 

het sportpark Hoornseveld. In overleg met de gemeente en de andere 

sportverenigingen ligt er nu een voorlopig ontwerp van het sportpark, inclusief het 

nieuwe zwembad De Slag. De locatie daarvan zal zijn zo halverwege het veld van de 

voormalige bespeler van het voetbalveld Rood Wit (voorheen ZTS geheten). Lex toont 

een overzicht van het nieuwe sportcomplex op het scherm. Direct naast de Gouw 

komen eerst de huidige tennisverenigingen LTVZ en de Gouw op één nieuw 

tenniscomplex, daarnaast komen wij, met wederom 3 seniorenvelden en 2 pupillen 

velden, maar nu een stuk opgeschoven naar rechts en een kwartslag gedraaid, waardoor 

ons nieuwe clubhuis met de rug richting het nieuwe zwembad komt te staan. 

Veel zaken zijn nu vastgelegd in een concept overeenkomst en voorlopige ontwerp, 

waarbij aan de tekstuele opstelling daarvan ook Leendert Saarloos en Frank 

Gouweleeuw hun bijdrage geleverd hebben. Een en ander is er op gericht dat 

halverwege 2022 het nieuwe complex wordt opgeleverd. Het zwembad is in de eerste 

helft van 2023 klaar. 

 

Het vrijwilligersbeleid is ook een punt waar we graag even aandacht aan willen geven. 

Het blijkt toch iedere keer weer lastig om vrijwilligers te vinden voor de bardiensten en 

velddiensten of zaaldiensten (vroeger noemden we dit bestuursdiensten). Bij veel 

verenigingen om ons heen is het gewoon dat leden en ouders van jeugdleden  

“verplicht” worden om eens in de zoveel tijd een dienst voor de vereniging te draaien. 

Bij aanmelding van een nieuw lid wordt dan ook direct gevraagd welke dienst ze eens 

in de zoveel tijd zouden willen verrichten. Dit kan overigens ook het trainen/coachen 

van een ploeg zijn. ZKV heeft dit nooit op deze wijze gedaan, maar we denken er hard 

over om dit ook te gaan toepassen.  De vergadering ondersteunt dit plan en we gaan nu 

kijken hoe we hier verder invulling aan gaan geven. 

 

Als laatste punt willen we graag het rookbeleid aanscherpen. Tot nu toe was het zou 

dat er binnen in de Kiep niet gerookt mag worden, dit rookverbod willen we, in 

navolging van vele andere verenigingen, uitbreiden dat er op het hele sportcomplex 

niet gerookt mag worden. De vergadering stemt ook hiermee in. 
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10) Wat verder ter tafel komt 

           Er zijn geen andere punten ingebracht. 

11) Rondvraag 

Johan Bruins vraagt of het geen goed idee is om de spullen die nu in de Kiep liggen en 

mogelijk over datum dreigen te raken, niet tegen een bepaalde prijs aangeboden 

kunnen worden aan de leden. Dit om niet te veel financiële schade te lijden. Marije 

antwoordt daarop dat dit in feite al gebeurt. 

Leendert Saarloos geeft aan dat hij blij is te zien dat ZKV zoveel kaderleden heeft en 

wil van de gelegenheid gebruik maken om het kader te bedanken voor hun inzet 

 

12) Sluiting vergadering 

Om 22.15 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun deelname. 

 

JAARVERSLAGEN: 
 
Jaarverslag bestuur seizoen 2020-2021 

Het bestuur zag er afgelopen seizoen als volgt uit: 

 Voorzitter    Lex Kaper 

 Secretaris    Ruud Berkhof 

 Sport     Marco de Vries 

 Financiën & Facilitair   Marije Kamphuis 

 Communicatie/Activiteiten  Mariska Speekhoudt 

 

Jenske Eikema heeft de laatste paar maanden waargenomen voor Mariska Speekhoudt, die 

inmiddels van een gezonde zoon is bevallen. 

 

De bestuursleden hebben de volgende werkgroepen/commissies onder zich: 

 

Lex Kaper  Werkgroep Accommodatie Hoornseveld 

Ruud Berkhof  Scheidsrechters commissie 

Marco de Vries Technische Commissie, Jeugd Technische Commissie, Ledenwerving 

Marije Kamphuis Financiën, Sponsorcommissie, Facilitair 

Mariska Speekhoudt Communicatie, Activiteiten, Vrijwilligers  

 

Algemeen 

Twee zaken hebben veel aandacht gehad het afgelopen seizoen. Dat zijn Corona en alle 

randzaken daaromheen en de herinrichting van het sportpark Hoornseveld. 
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Corona 

Helaas werden we in oktober voor de 2e keer geconfronteerd met Corona.  Dit had natuurlijk 

grote impact op alles en iedereen binnen ZKV. De veldcompetitie werd stilgelegd en de 

zaalcompetitie is in zijn geheel niet gespeeld. Om de leden toch te binden zijn we al in 

februari met zowel de jeugd als de senioren buiten gaan trainen, dit op vrijwillige basis. 

Daarnaast werden er diverse verschillende activiteiten georganiseerd om de jeugd op 

zaterdag iets te bieden. Deze activiteiten werden over het algemeen goed bezocht. 

Het bleek helaas nog niet haalbaar om een echte voorjaarscompetitie veld te spelen, maar 

toch hebben onze jeugdteams nog deelgenomen aan een verkorte voorjaarscompetitie. 

De gebruikelijke activiteiten in het voorjaar en de zomer, zoals het jaarlijkse schoolkorfbal 

toernooi en het kamp konden helaas niet doorgaan. Kamp werd nog wel gehouden in een 

verkorte vorm op ons eigen veld. 

Gelukkig konden we in het nieuwe seizoen weer van start gaan met de najaar competitie 

veld. 

Herinrichting sportpark Hoornseveld 

Een en ander werd steeds concreter tijdens het afgelopen seizoen. De keuze voor Nunc als 

architect,  Jan Vet als bouwondernemer en Bureau Riet voor de aanleg van de velden is 

inmiddels gemaakt. Het definitief ontwerp van het clubgebouw wordt momenteel nog 

bediscussieerd. Zodra blijkt dat de geschatte bouwkosten passen binnen het beschikbare 

budget, zal een contract met de aannemer worden gesloten. Inmiddels is er intern een 

bouwteam geformeerd. Daarin zitten Ivan Engel, Sander Abbring, Erwin Horak, Annemieke 

de Kloe en Lex Kaper. Dit team zal af en toe aangevuld worden met andere personen als daar 

behoefte aan is. 

Sportief 

Helaas heeft de bond besloten om de competitie van 2020-2021 geheel als niet gespeeld te 

beschouwen, wat zowel voor ZKV 1 als ZKV 2 zeer teleurstellend is, omdat beide teams op 

het moment dat de veld competitie stilgelegd werd bovenaan stonden. Dat was het jaar 

daarvoor ook al zo. Hopelijk lukt het dit jaar. 

Financiën 

Financieel gezien staat ZKV er goed voor, dat blijkt ook uit de jaarcijfers. Corona heeft 
natuurlijk grote invloed gehad op de inkomsten (en uitgaven) van het vorige seizoen. Geen 
schoolkorfbal, geen competitieweekenden, geen feesten, dat heeft financiële 
consequenties. Gelukkig hadden we ook een aantal financiële meevallers en hebben we 
minder kosten gemaakt dan begroot, waardoor we het jaar positief afsluiten. 
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Selectie 

De selectie stond afgelopen seizoen onder leiding van Monne Jonker (1e) en Dennis Brand 

(2e). Daarnaast gaf Roy Gruijs op dinsdag training aan het 2e. Zowel Monne als Dennis gaan 

dit jaar door als trainer/coach. Roy keert niet meer terug dit seizoen. Rick Wals zal op 

dinsdag het 2e trainen. 

Bedankjes 

Het aantal bedankjes aan het einde van het vorig seizoen leek mee te vallen. Helaas bleek 

een aantal jeugdleden aan het begin van het seizoen niet meer te komen, wat heel 

vervelend was want er was bij de teamopgaves wel op hun gerekend. Gevolg daarvan was 

het terugtrekken van de E2. 

 
Jaarverslag  Technische Commissie 2020 – 2021 
 
Leden: 
Margje Kamphuis (voorzitter)  
Sanne Mensink 
Karin Pfaltzgraff (tot 1 mei) 
Jiri Haan 
 
Resultaten: 
Voor het seizoen 2020 – 2021 waren er 5 seniorenteams opgesteld. Er waren 3 teams ingeschreven 
in de wedstrijdsport en 2 teams in de breedtesport. Door het corona virus is de competitie nog voor 
de zaal gestopt en daarom voor zowel veld als zaal geen kampioenen en degradanten.  
 
Voor seizoen 2021-2022 is het gelukt weer 5 senioren teams op te stellen. 
 
Begeleiding selectie en senioren 3, 4 en 5: 
Het 1ste stond dit seizoen onder leiding van Monne Jonker met Wouter Forrer als teambegeleider. 
Het 2de stond onder leiding van Dennis Brand en werd op dinsdag getraind door Roy Gruijs. 
De selectie heeft krachttraining gekregen van Ton Raaijmakers. 
De selectie kreeg verzorging van Karin Pfalzgraff en Lisanne Stange. 
 
Het 3de heeft trainen gekregen van Bram Borgers.  
 
Het 4de kreeg trainen van Johan Bruijns. 
 
Het 5de kreeg trainen van Marcel Moonen en Sanne Mensink 
 
De TC wil alle trainers, coaches en begeleiders bedanken voor hun inzet! 
 
Afmeldingen: 
Ook al was het een kort stukje competitie, toch willen we 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. 
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TC leden 
Dit seizoen is Karin Pfalzgraff per 1 mei gestopt en Sanne Mensink is aan het eind van het seizoen 

gestopt. Beide dames ontzettend bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!  

Voor komend seizoen heeft de TC Dyani Pfalzgraff en Mike Kreuger bereid gevonden om de TC te 

komen versterken. 

 
JAARVERSLAG JTC 2020-2021 

Het seizoen 2020/2021 stond in het teken van Corona,  Mondkapjes, desinfecteermiddel en heel veel 

wijzigingen. Wel trainen geen wedstrijden, wel de zaal in of toch niet de zaal in. Met publiek , zonder 

publiek,  wel starten met de competitie of toch niet. We hebben als JTC heel veel tijd gestoken in 

alles wat met Corona te maken had. We hadden liever onze tijd willen stoppen in het optuigen van 

de rode draad en aandacht voor de trainers  Al hebben we als club wel veel gedaan om leden te 

blijven betrekken,  zo hebben we extra activiteiten georganiseerd op de zaterdag. Kampdagen en mix 

toernooitjes en op donderdag thema trainingen met hulp vanuit de selectie. Dit in de periode dat er 

geen wedstrijden waren. 

We zijn omdat de zaalcompetitie nooit op gang is gekomen eerder naar buiten gegaan en hebben 

zelfs einde seizoen buiten een mini competitie kunnen spelen vanuit de bond. In de opstellingen van 

het huidige seizoen. Was last minute veel werk,  maar we hebben het gered. Was voor de spelers ook 

even wennen, om in de nieuwe samenstelling te spelen. Naar aanleiding van deze wedstrijden zijn de 

teams ingedeeld voor de nieuwe veldcompetitie. 

De JTC bestond uit: Sander, Sabine, Rick en Bart 

Wij hadden als ZKV de volgende teams met trainers 

A1  Jiri, Bjarne  

A2  Liam, Esmee 

B1  Robert 

C1  Koen en Tom 

C2  Jayden Alina 

D1   Puck, Roos, Hidde  

E1  Mike, Gabrielle  

F1  Maartje, Eelke 

Kangoeroes Ieke en Jesse 

Ondanks dat er weinig wedstrijden zijn gespeeld, zagen we toch enthousiaste spelers en trainers. Via 

deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de inzet, was toch wel een heel gek seizoen. Laten we 

dit seizoen snel vergeten. 
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Jaarverslag Beheerscommissie 2020/2021 

 

Een Jaar verslag 2020-2021................ 

nx nx nx 

Vanaf deze kant dus weinig te melden. 

Na een voorzichtige start in augustus 2020......... weer een Kiep stilte. 

Mochten er dan nog wel partijtjes worden gespeeld, de kiep moest gesloten blijven. 

Sommige activiteiten bleven natuurlijk door gaan, Roel Duursma heeft het materiaal daarin 

weer netjes onderhouden en verzorgd. Wie wil zijn taak vervullen?? 

De mannen ploeg Jan Doeves, Ed Staats, Piet Duurma, Roel Duursma, Fred Goos en Martin 

Pfann zijn, wel op anderhalve meter, zeer actief geweest. Door vandalisme is  er veel stuk 

gemaakt, onder geverfd en veel rotzooi achter gelaten. Bedankt hiervoor! 

Vanwege vandalisme een extra hek geplaatst door Maarten en Wouter Forrer. 

Nog steeds ruimt Joost Breetvelt al het lege glaswerk op!! Bedankt hiervoor! 

Hopelijk word dit wel weer een actief jaar en kunnen we nog even genieten van het laatste 

jaar de Kiep! 

Alarm met melding  dus let op met afsluiten en openen! 

Wil ik wel iedereen er nog even aan herinneren dat de Kiep, het materiaal etc. etc. van ons 

allemaal is en dat ieder dus zijn eigen verantwoording neemt zoals we er mee om moeten 

gaan, schoonhouden en opruimen! 

 

Wouter Forrer & Carla Forrer 
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Jaarverslag 2020/2021 van de Sponsorcommissie  

 

De sponsorcommissie bestond dit jaar uit zes leden: Raymon Walter, Marian Stange, Merel Gruijs, 

Nadine Loukou, Menno Dekker en Daan Horàk. Merel en Nadine houden zich vooral bezig met het 

kledingbeleid binnen de vereniging, Raymond en Daan beheren het portfolio, Marian zorgt voor alle 

betalingen en veel ondersteunende werkzaamheden en Menno mochten we nieuw welkom heten, 

daar zijn wij erg blij mee! Menno houdt zicht voornamelijk bezig met (nieuwe) sponsoracties. De 

sponsorcommissie komt met enige regelmaat bij elkaar om voortgang of nieuwe inzichten te 

bespreken.  

 

Hoofdsponsor Rabobank  

Vorige jaar heeft onze hoofdsponsor het contract laten verlengen tot 1-1-2022. 

Dit jaar ging het verenigingsondersteuning traject van start, het verenigingsondersteuning traject is 
gelieerd aan het contract. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk 
invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan 
zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning 
bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve 
begeleiding. Om in aanmerking te komen voor een intensief – 1 op 1 – begeleidingsprogramma, 
moest ZKV een plan indienen: “Ledenwerving, binding en betrokkenheid met een goed en gezond 
wervings- en vrijwilligersprogramma”. Na overleg is er akkoord bevonden op het plan en is ZKV dit 
stapsgewijs aan het uitwerken. Niet alle benoemde doelstellingen zouden binnen dit tijdsbestek 
passen, maar de werkgroep onder leiding van Remco Hartgers is goed op weg. In de werkgroep 
zitten: Merel Gruijs, Bart van Eekeren, Jenske Eikema, Monne Jonker, Marco de Vries, Mariska 
Speekhoudt en Marije Kamphuis 
 

Deen actie 

Tijdens de Deen sponsoractie ontvingen klanten bij elke € 10,00 aan boodschappen Deen 

sponsormunten. Uiteindelijk is er € 500,00 opgehaald, alle leden: bedankt voor jullie inzet! 

 

Borrelpakket actie Le Cockelon 

Wij zijn als sponsorcommissie steeds meer opzoek naar de samenwerking met bedrijven, zo hebben 

we voor een actie de samenwerking gezocht met Le Cockelon. Uiteindelijk heeft Le Cockelon voor 

ons een leuk en lekker pakket samengesteld, welke door 19 leden op 30 december werd afgehaald 

bij de Kiep. Bedankt Michelle, Liam en Dyani voor de ondersteuning, en namens de 

sponsorcommissie bedanken we de leden voor de afnames! 

Dit jaar gaan we de actie hervatten, hopelijk zijn er nog meer leden welke we hier blij mee kunnen 

maken! 
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Bierpakket actie Brouwerij Hoop & De Keuken In 

Na een borrelpakket in de winter, was het tijd voor een bierpakket in de zomer. Samen met 

Brouwerij Hoop en De Keuken In werd een mooi pakket samengesteld en verkocht aan de leden. 

Bedankt voor alle afnames, circa 15 leden hebben een mooi pakket in ontvangst genomen. 

 

Korfbalkids 

Menno, Merel en de leden van ZKV hebben een mooie bijdrage geleverd aan Korfbalkids. Er is een 

grote inzamelingsactie gehouden voor stichting Bafang Kids, hierdoor zijn circa 50 sportshirts 

ingezameld en verzonden naar Kameroen. Korfbalkids bedankt alle leden en organisatoren van ZKV 

voor hun inspanning. 

 

 

 

Bordsponsors.  

Er waren dit jaar 15 betalende bordsponsors. Dat waren de Rabobank, Solar Zaanstad, Security 2000, 

Kooyman BV, , Klijn & van Kampen, M&O Techniek, fa Wals installatiebedrijf , ZA de Jager, Geo 

Maatwerk, Kinderdagverblijf  ’ Het Hummeltje’ en de Fietsmaster. Daarvan zijn er 3 nieuw 

bijgekomen, dat zijn Zito Teer, Pizza Piazza en Korfbaltotaal. Ook staan er 2 borden, welke eigendom 

zijn van ZKV, waaronder het Kangoeroe-bord en het bord van de Vriendenloterij. Vonk Sports en 

Castell Bites & Steaks zijn dit jaar vrijgesteld van betaling.  



 
 

31 
 

Adverteerders 

De pagina’s gevuld met adverteerders in ons clubblad waren: Club 75, Pfann, 

Post Staalbouw, S. Karten Pianotechniek, Rabobank, Vonk Sports, Fred Kerkvliet en Balloon Zone. Het 

feit dat het krantje digitaal verschijnt heeft geen invloed op de deelname.  

 

Shirtsponsors 

Er waren drie shirtsponsors en daar zijn drie nieuwe shirtsponsors bijgekomen: 

Shirtsponsor ZKV 1 en ZKV 2:  

- De Rabobank; 
- Korfbaltotaal; 
- Brouwerij Hoop. 

Shirt sponsor A1:  

- Vonk Sports; 
- Brouwerij Hoop. 

Shirt sponsor C1:  

- Exceldent. 
 

Balsponsors zaal 

Helaas hebben we in 2020-2021 geen zaalwedstrijd gespeeld, wij hopen dan ook dat het aantal 

balsponsors constant zal blijven, twee jaar geleden waren dit:  

- Oud lid Ilja Kraaier ( Bedrijf: Ik schrijf wel.nl ); 
- Club 75; 
- De Struyck; 
- M&O Techniek; 
- Mars Hoveniers. 

 
Programmaboekje ZKV  

Ook het programmaboekje bleef dit jaar achterwegen, vorige jaar was er een jubileumomslag met als 

adverteerders M&O Techniek en Club 75. 

Op het inlegvel stond de naam van desbetreffende balsponsor, al dan niet met logo. 

Banners op de website 

Naast de zes shirtsponsors hebben nu 8 bedrijven een banner op onze website, dit zijn: Security 

2000,  Ray Heistek  “De keuken in”,  Kooi Security en le Cockelon. Voor seizoen 2020-2021 kwamen 

hier Patricia’s Bloemboetiek van Susan Bruins, Pizza Piazza en Nelec bij, bedankt Marco voor jouw 

inspanning! 

Opbrengst vriendenloterij 

Voor de opbrengsten van de vriendenloterij, is er dit seizoen (1-7-2020 t/m 1-7-2021)     € 4.473,60 

ontvangen voor de verkochte loten. 
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Sponsorcontact 

Normaliter houden we 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. Helaas kon de bijeenkomst dit jaar niet doorgaan 

i.v.m. het Corona virus. 

Doeken in de Struyck 

Het doek met de logo’s van onze sponsoren zijn bij alle thuiswedstrijden van ZKV 1 en 

ZKV 2 te zien geweest. 

Sponsoring in natura kamp ZKV 

Bosma & Bronkhorst. 

Future Design (korting op borden). 

Namen sponsors seizoen 2020-2021 

Rabobank 

Vonk Sports 

Fietsmaster    

Security 2000  

Kooyman BV 

Castell Bites & Steacks 

Wals Installatiebedrijf 

Het Hummeltje 

Future Design 

Huitema Tegels 

Klijn & van Kampen 

M&O Techniek 

ZA de Jager 

Geo Maatwerk 

Patricia’s Bloemboetiek 

Kooy Security 

“De keuken in” Ray Heistek 

“Ik schrijf wel” Ilja Kraaier 

 

 

Balloon Zone 

Fred Kerkvliet 

De Struyck 

Club 75   

Pfann 

Post Staalbouw 

S. Karten Pianotechniek 

Krijt Moester 

Le Cockelon 

Solar Zaanstad 

Mars Hoveniers 

Exceldent 

Goemans IJscafé 

Brouwerij Hoop 

Pizza Piazza 

Zito Teer 

Korbaltotaal 

Nelec 

 

 

Daan Horàk 
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JOEP jaarverslag 2020/2021 
 

 

Aftredend en herkiesbaar: 

Jenske Eikema, Stephanie Elmers, Jesse Kim, Reza Rusnadi, Ieke Eikema, Eelke Eikema 

Nieuw sinds dit seizoen: Gabrielle Kreuger, Duke Duursma 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Roy de Roeck 

 

Afgelopen seizoen 

Afgelopen seizoen werd het geven van activiteiten nog steeds belemmerd door de corona 

crisis. Echter hebben we wel wat geslaagde activiteiten gehad zoals een spelletjes dag en 

een waterpret dag. De rest van het jaar stond voornamelijk in het teken van het 

herstructureren en reorganiseren van de JOEP. Dit hebben we gedaan door een handboek 

op te stellen waarin alle taken van de JOEP duidelijk staan beschreven, dit boek kan worden 

gebruikt om nieuwe leden inzicht te geven wat er van ze wordt verwacht en dient als basis 

om op terug te vallen als dat nodig is. Ook hebben we gesproken met oud-JOEPers om hun 

bevingen te horen en tips en tricks te krijgen over de JOEP en het organiseren van 

activiteiten.  

 

Komend seizoen 

Komend seizoen willen we snel van start gaan met de activiteiten, waar de eerstvolgende in 

oktober zal zijn. We hebben een duidelijke taakverdeling gemaakt en zijn bezig met een 

begroting. Een belangrijke pijler voor dit seizoen is het trekken van zoveel mogelijk jeugd 

naar de activiteiten door onder andere flyeren en teams langsgaan. We hopen hiermee de 

JOEP weer een echt begrip te maken waar iedereen naar toe wilt. De JOEPers zijn in ieder 

geval erg gemotiveerd en zien er naar uit om het een succesvol seizoen te laten worden.  

 

JAARVERSLAG SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 2020-2021  

Wederom werd het seizoen 2020/2021 vroegtijdig beëindigd door de Corona pandemie. Hierdoor 

heeft de Scheidsrechterscommissie weinig ontwikkelingen kunnen realiseren op de gestelde 

doelstellingen. Nu de competitie weer is gestart is er voor de Scheidsrechterscommissie genoeg te 

doen. Daarom zal dit jaarverslag vooral in het teken staan van een vooruitblik in plaats van een 

terugblik omdat in het ‘stille’ seizoen niet veel mogelijk was. 
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Samenstelling Scheidsrechterscommissie 

De samenstelling van de Scheidsrechterscommissie in het jaar 2020 was als volgt: 

● Irshad Suliman - voorzitter & Korfbalmasterz 

● Ruud Berkhof - coördinatie scheidsrechters senioren 

● Roy de Roeck - coördinatie scheidsrechters jeugd en junioren 

● Saskia van der Gulik - opleiding en begeleiding 

 

Arbitragebeleidsplan 

In het arbitragebeleidsplan zijn vijf doelstellingen geformuleerd waar de Scheidsrechterscommissie 

aan wilt werken. Door Corona zijn sommige doelstellingen niet (volledig) behaald en zullen in het 

najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 worden opgepakt. 

1. Structureel inbedden scheidsrechterscommissie in organisatie ZKV  

2. Vergroten publiciteit en bewustmaking leden en ouders  

3. Over 2 jaar voldoen aan ons ideaalplaatje 

4. Vergroten aantrekkelijkheid en uitstraling ZKV scheidsrechters-team 

5. Werken aan Fair Play.  

 

Op dit moment ligt de prioriteit bij het op korte termijn maar zorgvuldig opleiden van vooral 

jeugdscheidsrechters. In het kopje ‘Toekomst’ staat meer toelichting hierover. 

KNKV-scheidsrechters/verenigingsscheidsrechters/beoordelaar 

In het seizoen 2020/2021 kende ZKV de volgende KNKV-scheidsrechters die wedstrijden buiten de 

deur in de wedstrijdsport hebben geleid: Ruud Berkhof, Johan Bruins, Irshad Suliman (ook als 

assistent-scheidsrechter actief) en Roy de Roeck. 

Als verenigingsscheidsrechter hebben Ruud Berkhof, Johan Bruins, Lex Kaper en Roy de Roeck de 

nodige wedstrijden binnen de vereniging gefloten in de breedtesport senioren. 

Daarnaast hebben Els Bakker, Jesse Kim, Hidde Kim, Stephanie Elmers, Bram van de Water en Mike 

Kreuger wedstrijden bij de jeugd gefloten in de breedtesport. 

Ruud Berkhof heeft er zorg voor gedragen dat er namens ZKV ook neutrale scheidsrechters werden 

beoordeeld. 

Huidige ontwikkelingen 

Voor het seizoen 2021/2022 fluiten Roy de Roeck en Irshad Suliman buiten de deur in de 

wedstrijdsport. Irshad is ook actief als assistent/scheidsrechter in de hoogste klassen senioren en 

junioren. 

Giovanny Raghoenandan heeft onlangs zijn KNKV-scheidsrechters certificaat behaald en gaat buiten 

de deur voor ZKV fluiten. 

 

Irshad is bezig met de opleiding tot beoordelaar. 
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Toekomst 

Door omstandigheden hebben een aantal vaste scheidsrechters aangegeven niet of minder 

beschikbaar te zijn voor het fluiten van wedstrijden. Dat heeft tot gevolg dat voor het seizoen 

2021/2022 het passen en meten is om de scheidsrechtersbezetting bij, vooral de jeugd, rond te 

krijgen.  

De scheidsrechters die buiten de deur fluiten voldoen hiermee aan de rompregeling voor ZKV als het 

gaat om het aantal wedstrijden dat ZKV op neutraal terrein moet fluiten. Echter hoort ZKV er ook 

zorg voor te dragen dat haar thuiswedstrijden ook voorzien zijn van een scheidsrechter 

(wedstrijdsport indien er geen scheidsrechter door de bond is aangewezen en de breedtesport). 

De Scheidsrechterscommissie legt de prioriteit bij het actief werven van nieuwe scheidsrechters en 

hen zorgvuldig op te leiden en te begeleiden zodat deze wedstrijden bij ZKV kunnen fluiten. 

De Scheidsrechterscommissie is recentelijk bij elkaar geweest en heeft actief leden uit de hogere 

jeugd benaderd voor een opleiding tot jeugdscheidsrechter. Deze groep zal onder begeleiding 

jeugdwedstrijden fluiten en, voor wie dat nog geldt, het spelregelbewijs moeten behalen. Indien er 

leden zijn die op willen gaan voor een examen als jeugd- of vereniging- of KNKV-scheidsrechter wordt 

deze mogelijk aangeboden. 

Indien er leden zijn die interesse hebben om een wedstrijd te fluiten en dit traject te volgen dan 

kunnen zij contact opnemen met één van de leden van de Scheidsrechterscommissie. 

 

JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE 

De redactie van de ZKV-er wordt gevormd door Ruud Berkhof en Els Bakker.  

Mianda Grootes draait de meeste krantjes, bij toerbeurt afgewisseld door Bram Borgers en Harmen 

Eikema. We maken momenteel nog 85 papieren krantjes per keer en de rest van de club krijgt het 

digitaal. 

De papieren exemplaren worden altijd rondgebracht door: Jan Doeves, Roel Duursma, Piet Duursma, 

Menno Jonker, Henk Giskes en Ed ten Wolde. 

Toen de sport het afgelopen jaar helemaal stil lag door corona, hebben we toch driewekelijks ons 

clubblad uit laten komen. Voor elk nummer werden verschillende ZKV-ers gevraagd hun mening te 

geven over diverse onderwerpen. Gelukkig was de animo hiervoor groot en we hebben dan ook het 

idee dat die coronakrantjes goed leesbaar waren en zorgden voor contact binnen de club. 

Onze Risograaf, zeg maar de stencilmachine, is soms wel een zorg. Hij wordt een dagje ouder en af 

en toe hebben we vervelende probleempjes, die gelukkig in samenwerking met Wil Konijn van 

Theresia en/of een monteur weer verholpen kunnen worden, maar het lijkt soms onafwendbaar 

eens na te gaan denken over hoe het verder moet als het apparaat de geest geeft. De ene helft van 

de redactie is fanatiek vóór een papieren krantje en de andere helft kan ook heel goed leven met 

alleen een digitaal exemplaar. Wellicht moeten we een keer een enquête houden om te weten hoe 

de vereniging hierover denkt. 

Els Bakker 
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Jaarverslag ledenwerving & ledenbehoud 

 
Onze commissie is nieuw sinds de reorganisatie van de commissies en het bestuur.  
 
De commissie bestond uit Bjarne Zeegers, Tamera van de Stelt, Menno Dekker, Bram van de 
Water, Duke Duursma en Merel Gruijs. 
 
Wij zijn het afgelopen jaar zoekende geweest naar het vormgeven van de commissie en 
vooral ook wat er nog mogelijk was tijdens corona. Dit bleek helaas niet veel. Zoals bekend 
zijn er nagenoeg het hele seizoen strenge maatregelen geweest.  
 
Wel is het ons gelukt om binnen de eigen vereniging een toernooi te organiseren. Op 1 mei 
hebben wij namelijk de Corona Cup gehouden. Hier kon de hele club (van F t/m senioren) 
aan mee doen en dit was super geslaagd.  
 
Daarnaast is de commissie ook versterkt met Lisanne Stange. Met haar ervaring op het 
gebied van ledenwerving zijn we plannen gaan maken voor als de maatregelen het weer toe 
laten om actief leden te gaan werven.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

Merel Gruijs 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 18 oktober. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

Nio Hoogwerf 28 september 

Hugo Abbring 30 september 

Beau Jansen 2 oktober 

Dane de Maaker 3 oktober 

Jamie van de Berg 9 oktober 

Danitha Geldrop 10 oktober 

Daphne Anker 17 oktober  
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

De vereniging leeft weer, wedstrijden worden gespeeld en wordt veel gelachen zowel langs de kant 

als in het veld. De uitslagen zijn wisselend maar we zien toch een hoop blije gezichten. Wat is het 

toch leuk om met elkaar te kunnen sporten. We dachten Corona achter ons te kunnen laten al 

worden we door het afschaffen van de 1,5 meter als club nu wel opgezadeld met de Corona-pas. Wij 

hebben de keuze gemaakt om alle zitplaatsen binnen de Kiep van binnen naar buiten te verplaatsen, 

dit zodat we geen controles hoeven te doen als je binnen wat eten of drinken koopt omdat je binnen 

niet kan zitten. Wij weten niet hoe andere verenigingen hiermee omgaan, houdt er rekening mee dat 

ook binnen de sportkantines om een coronapas gevraagd kan worden. 

De tijd vliegt, nog even en dan hebben de scholen alweer herfstvakantie. Wellicht zijn er spellers die 

net als wij lekker er even uit gaan. Mocht je hierdoor wedstrijden missen maak dit dan nu al 

bespreekbaar met je trainer zodat we op tijd kunnen ingrijpen als teams niet volledig kunnen 

uitkomen. Dit geldt natuurlijk ook als je nu al weet dat je een bepaald weekend er niet bent. 

Verder is het goed om af te spreken dat we bij uitwedstrijden altijd vanuit De kiep vertrekken en dat 

als je toch rechtstreeks gaat je eerst toetst of dit kan. Dit zodat iedereen mee kan en we autos 

optimaal benutten.  

Tot op of rond het korfbalveld 

Bart 

! LET OP ! 
 

Pak allemaal je agenda er maar alvast bij want 20 oktober is het weer 

zover: een JOEP activiteit! 

We houden het nog spannend want we vertellen nog niet wat we gaan 

doen……  

Meer informatie volgt! We hopen jullie allemaal te zien op 20 

oktober! 
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De verkoop van de loten van De Grote Clubactie start op 18 september 
 

Van de opbrengst 💰 gaat maar liefst 80%! naar de jeugdafdeling van ZKV en wordt gebruikt 

om diverse jeugdactiviteiten te organiseren of nieuw materiaal aan te schaffen. 
 
Teamleden vanaf de Kangoeroes t/m de A ontvangen aankomende week voor of na de 
training van hun trainers een verkoopboekje met loten. 
Met het verkoopboekje gaan verkopers langs bij familie, vrienden en buurtbewoners. 

 

Lees hieronder hoe je op gepaste afstand loten kunt verkopen: 
 
*De koper kan het eenmalige machtigingsformulier, met eigen pen invullen. 
 
*Of door de QR-code op de voorkant van het boekje te scannen met de camera van je  
 mobiele telefoon, je komt dan terecht op een online verkooppagina waar het eenmalige   
 machtigingsformulier ingevuld kan worden.  
 De eenmalige machtiging in het boekje hoeft dan niet te worden ingevuld! 
 
Bij de afschrijving staat het lotnummer vermeld.  
 
Wanneer de koper 1 lot heeft gekocht, plak je een sticker op de deur en geef je een bedankbriefje. 

Het zou natuurlijk super zijn als men meer loten wil kopen 😊 

 

💡 Hieronder vindt je tips om zoveel mogelijk loten te verkopen: 
 
Tip 1: Kies een slimme tijd om langs de deur te gaan 
          Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis! 
Tip 2: Vraag zoveel mogelijk mensen of ze een lot willen kopen 
           Vraag ook je familie, kennissen en collega's (van je ouders) om een lot te kopen. Die           
           doen dat meestal wel! 
Tip 3: Verkoop ook loten op je eigen vereniging 
           Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de kantine.             
 
Als je klaar bent met het verkopen van de loten, dan mag je het lotenboekje inleveren bij 
De Kiep in de ideeënbus, deze hangt naast de deur van de bestuurskamer. 

 
Degene die de meeste loten heeft verkocht van zijn team krijgt een leuke verrassing. 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

 

Koe 

Een duif vliegt langs een koe en zegt: ‘Roekoe!’ Zegt de koe: ‘Roeduif!’ 

 

 

Gevaarlijk 

In het centrum van Amsterdam vraagt een man aan een voorbijganger: 

‘Kunt u mij vertellen hoe ik het snelst bij het ziekenhuis 

kom?’ Antwoordt de man: ‘U doet uw ogen dicht en steekt deze straat 

over…’ 

 

 

Benzine 

Een man komt bij het tankstation en vraagt aan de medewerker: 

'Hoeveel kost een druppel benzine?' Zegt de medewerker: 'Een druppel 

is gratis, meneer.' 'Mooi, druppel mijn auto dan maar eens lekker vol', 

zegt de man. 

 

 

Ouders 

Wat is het vervelendste van ouders? Dat ze je eerst leren lopen en 

praten en dat ze daarna zeggen: 'Mond dicht en stil zitten!' 

  

https://www.kidsweek.nl/koe
https://www.kidsweek.nl/gevaarlijk
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1897
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1916
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