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Secretariaat:
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1507 KB Zaandam
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Email: secretaris@zkvzaandam.nl

VOORWOORD

Penningmeester:
Saskia van der Gulik
0646189360
NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV
penningmeester@zkvzaandam.nl
Voorzitter: Lex Kaper
0623286729
Contactpersoon jeugd:
Bart Nieuwenhuizen
0640323764
jtc@zkvzaandam.nl
Wedstrijdsecretariaat
Sen: Annemieke Gruijs
0627015507
wedstrijdsecretaris@zkvzaandam.nl
Jeugd: Afberichten bij de trainers/coaches via
de groeps app
Vertrouwenspersoon:
Els Bakker 0636506921
Elsbakker1955@ziggo.nl
Club 75:
G. Stange-Huitema 075-6177941
NL41 INGB 0000163988
Communicatie:
Liam de Haas (0625001207)
pr@zkvzaandam.nl

Hoe blij was ik met dit mooie cadeau! Een
kerstattentie die je verdorie nog eens nodig
zult hebben dit jaar!
*Bij een gezellige drukke pubquiz. Als je de
muts opzet komt de bardienst aangesneld om
je van een consumptie te voorzien.
*Bij het uitzwaaien van de kampgangers. Altijd
een feest, met z’n allen langs de snelweg,
maar helemaal hilarisch met de kerstmutsen
op!
*Bij Happen en Trappen, op de fiets, joelend
met je muts op naar het volgende adres om
lekker te eten en te drinken.
*Bij het grote thema-verkleedfeest. Het thema
is nog niet bekend, maar je zit zeker-weten
goed met dit hoofddeksel.
*Bij de opening van ons mooie nieuwe
kunstgrasveld, een klein stukje verderop.

De Kiep: 075-6176521
De Struyck: 075-6164465
Op beide locaties AED aanwezig

*En natuurlijk bij alle wedstrijden die we gaan
kijken, van de F-jes tot het eerste. Hup Hup
Hup!

Contact scheidsrechters breedtesport
Jeugd: Roy de Roeck: 0615408727
Sen: Ruud Berkhof: 0628939143

Of dat allemaal wel doorgaat dan, het
komende jaar? Jazeker, dat heb ik net
besloten.

Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl
10 januari 2022

Els. Volgende krantje: 31 januari.
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KAPERIOLEN
Het jaar 2022 is alweer begonnen; ik wens jullie allemaal een goede start van het nieuwe jaar. Ik
hoop dat jullie, ondanks de omstandigheden, even wat tijd voor jezelf en voor elkaar hebt gehad. Op
sportief gebied ligt de vereniging stil, voor de buitensport is er inmiddels weer wat meer mogelijk.
Alleen bij de Korfbal League wordt nog getraind en gespeeld. Buiten is op dit moment voor ons geen
alternatief, aangezien ons veld de komende weken wordt opgeruimd. Het hekwerk en de toplaag
zullen elders een bestemming vinden. De werkzaamheden voor ons nieuwe veld starten in de
tweede helft van februari.
Op 21 december heeft ZKV de bouwteam overeenkomst met aannemer Jan Vet BV ondertekend. Het
was belangrijk om dit voor de Kerst te doen, aangezien de offertes van de onderaannemers en
installateurs hun geldigheid zouden verliezen, met dan een onvermijdelijke verdere verhoging van de
kosten tot gevolg. De heipalen zijn inmiddels besteld, en kunnen ook op tijd geleverd worden, zodat
half februari de eerste paal kan worden geslagen.
Het bouwteam van ZKV, te weten Ivan, Erwin, Sander, Annemiek en Lex, heeft de afgelopen week de
stand van zaken doorgenomen. Van het ministerie van VWS kregen we nog een aantal vragen met
betrekking tot onze aanvraag voor BOSA subsidie; die moeten we deze week beantwoorden.
Ondertussen bereiden we het zogenaamde technisch ontwerp voor; hoe gebruiken we de
verschillende ruimtes, wat is daar voor nodig, hoe staat het met de inventaris, waar komen de
stopcontacten en kranen, etc.? Met Wouter en Monne wordt de inrichting van de keuken en
voorraadruimte doorgesproken; Erwin treft de voorbereidingen wat betreft onze aansluiting op het
netwerk van Liander voor. We hebben een lijstje gemaakt van punten die we binnenkort met een
aantal mensen in de vereniging willen bespreken. Op 17 januari aanstaande staat een overleg met
architect, aannemer en gemeente gepland.
Ondertussen zijn we in gesprek met ZKC over een mogelijke samenwerking. Duke Duursma heeft met
een medestudent een enquête opgesteld die inmiddels door zo’n 150 ZKVers is ingevuld. Het ZKV
bestuur heeft volgende week een vergadering met het ZKC bestuur; het is de bedoeling dat een
aantal werkgroepen de komende weken de voors en tegens van een samenwerking in kaart brengt.
Dan kunnen tegelijkertijd de kaderleden van beide verenigingen met elkaar kennis maken. In maart
zullen we tijdens een ledenvergadering de stand van zaken bespreken.
Lex Kaper.

VERTROUWENSPERSOON
Elke vereniging moet een vertrouwenspersoon hebben.
Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen op opmerkingen over dingen die je dwars
zitten of angst aanjagen, binnen de vereniging. Denk b.v. aan pesten, intimidatie (bang maken) of
seksueel gedrag dat over jouw grenzen gaat. Je kunt natuurlijk ook met andere serieuze problemen –
die binnen de club spelen- aankloppen.
Bij ZKV kan je terecht bij : Els Bakker, elsbakker1955@ziggo.nl

0636506921

Wij zullen samen proberen de problemen op te lossen. Als je dat wilt blijft het helemaal onder ons.
Geneer je alsjeblieft niet. App, bel of mail als je in de knoop mocht raken.
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HOE VERDER?
Vroeger….toen alles nog normaal was…. toen vulde het krantje zich min of meer vanzelf.
Behalve de vaste bijdrage van de voorzitter en het nieuws voor de jeugd, had je uiteraard
het programma, de uitslagen, standen, verslagen, en af en toe een foto of aankondiging van
een feest of zoiets.
Nu….nu er niet veel normaals meer valt te beleven…hebben we een probleem.
Vorig jaar hebben we heel vaak mensen gevraagd om een kleine bijdrage te leveren aan een
aardig krantje. Dat is wonderwel gelukt. Uw redacteur is echter inmiddels wel een beetje
uitgepoept qua ideeën en daarbij komt dat het elke keer een heidens karwei was. En nu
hebben we dit keer dus weer te maken met een akelig dun krantje en dat is voor niemand
leuk.
Wat doen we eraan?
We roepen jullie hulp in. We vragen ZKV-ers mee te denken over aardige ideetjes. (onlangs
kwam er spontaan een aardig idee binnen, maar dat bleek net te laat voor het kerstkrantje
te wezen, helaas)
Er moeten toch wel wat leuke dingen te verzinnen zijn door die paar honderd leden van ZKV,
dachten we. Wie weet hebben jullie iets te bieden zoals *een strip, *een cartoon, * een
verhaal, *een anekdote, * een foto met onderschrift, *een puzzel, *een quiz, *een uitdaging,
*een vaste rubriek…
Ook staan we open voor malle/leuke/interessante eenmalige onderwerpen zoals we vorig
jaar vaak hebben gebracht: b.v. hebben we toen recepten gevraagd, of kijktips.
Alle ideeën zijn van harte welkom en we gaan proberen ze uit te voeren. Ook ouders van
jeugdleden kunnen hun idee inleveren, uiteraard.
App even met Els: 0636506921.

ZKV kleding in Kameroen
Mooi nieuws aan het begin van het nieuwe jaar! ZKV staat al tijden lang bekend om zijn zwart-witzwarte shirt. Jaren lang dragen wij met trots deze combinatie, en sinds kort kan iedereen hetzelfde
shirt als de selectie dragen via onze ZKV webshop. Maar wat als wij vertellen, dat wij niet het enige
land meer zijn dat ons shirt met ons logo draagt?
Afgelopen april begon de inzamelingsactie van oude ZKV shirts voor stichting ‘Bafang kids’. Met een
uiteindelijk totaal van meer dan 50 ZKV shirts overhandigde afgelopen mei Merel en Menno, namens
de sponsorcommissie van ZKV, dit aantal shirts aan de stichting om meegebracht te kunnen worden
naar Kameroen. En goed nieuws, de shirts zijn veilig geland in het Afrikaanse land!
Wij als ZKV mogen trots zijn op deze actie! Wij danken iedereen die zijn/haar oude shirt inleverde
voor dit mooie initiatief.
Namens de sponsorcommissie
Menno
5

LEDENLIJST UP TO DATE HOUDEN

Als secretaris merk ik dat in de ledenlijst niet altijd de juiste adresgegevens of
telefoonnummers staan.
Vandaar mijn verzoek om bij verhuizing even het nieuwe adres door te geven.
Hetzelfde geldt ook voor gewijzigde telefoonnummers, ook deze graag even doorgeven.
Wijzigingen kunnen altijd gemeld worden aan secretaris@zkvzaandam.nl.

Ruud
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Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 31 januari. De volgende jeugdleden
zijn voor die datum jarig:
Faaske Stern 13 januari
Luka Oostrom 14 januari
Thenuja Jayawardana 15 januari
Mairo Forrer 22 januari
Jonathan Linger 24 januari
Defne Hira Demir 30 januari
Tessa Jamin 31 januari
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VERTROUWENSPERSOON
Elke vereniging moet een vertrouwenspersoon hebben.
Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen op opmerkingen over dingen die je dwars
zitten of angst aanjagen, binnen de vereniging. Denk b.v. aan pesten, intimidatie (bang maken) of
seksueel gedrag dat over jouw grenzen gaat. Je kunt natuurlijk ook met andere serieuze problemen –
die binnen de club spelen- aankloppen.
Bij ZKV kan je terecht bij : Els Bakker, elsbakker1955@ziggo.nl

0636506921

Wij zullen samen proberen de problemen op te lossen. Als je dat wilt blijft het helemaal onder ons.
Geneer je alsjeblieft niet. App, bel of mail als je in de knoop mocht raken.

VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR
Laat ik beginnen met iedereen het beste te wensen voor 2022. We zijn het jaar gek gestart, geen
grote feesten maar alles klein. Dit is niet leuk maar er waren hierdoor ook mensen die alleen de
feestdagen moesten doorkomen. Laten we als vereniging ondanks dat we niet met elkaar kunnen
sporten elkaar wel blijven contacten, even een belletje of whattsapp doet wonderen. Laten we met
elkaar ook deze lockdown goed doorkomen.
We hebben nog geen zicht op het einde van de maatregelen en korfballen in een zaal klinkt nog ver
weg. Maar je weet het nooit, wij blijven in goed contact met de bond en zullen zodra dat weer mag
alles weer in gang zetten om alles zo snel mogelijk weer up en running te krijgen.
Buiten sporten mag tot een bepaalde leeftijd maar ons veld gaat snel op de schop voor onze nieuwe
accommodatie. We kunnen dus geen gebruik maken van ons eigen terrein. Het idee is geboren om
de ommetjes app weer te lanceren waarmee we elkaar kunnen uitdagen om toch lekker in beweging
te blijven. Dit pakken we via de teamapps op.

Bart

LEDENLIJST UP TO DATE HOUDEN
Als secretaris merk ik dat in de ledenlijst niet altijd de juiste adresgegevens of
telefoonnummers staan.
Vandaar mijn verzoek om bij verhuizing even het nieuwe adres door te geven.
Hetzelfde geldt ook voor gewijzigde telefoonnummers, ook deze graag even doorgeven.
Wijzigingen kunnen altijd gemeld worden aan secretaris@zkvzaandam.nl.

Ruud
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JOEP’S GROTE ONLINE
BINGO

9 januari was het zover: JOEP’s grote online bingo!
Vol enthousiasme begon de bingo met eerst een horizontale rij vol.
Het was spannend maar uiteindelijk won Wanuja de eerste kleine
prijs. Hierna gingen we voor de hele kaart vol en ook dit was erg
spannend! Met nog maar heel weinig cijfers over ging Jim er met de
eerste grote prijs vandoor.

Na een korte pauze gingen we
verder met ronde 2. Nu was de
verticale rij aan de beurt, Thenuja
volgde zijn broer op en won de
kleine prijs. De spanning steeg maar
voor de volle kaart was het wederom Jim die won!

De JOEP wil iedereen heel erg
bedanken dat ze er waren en we
hopen om jullie allemaal heel gauw
weer bij een van onze activiteiten
te zien!
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De Krielkiep’s moppentrommel
Tellen
De juf vraagt aan Jip: ‘Tel van 1 tot 10, maar dan achteruit.’ Jip: Oké,
10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.’ Juf: ‘Maar Jip, je vergeet de 8!’ Jip: ‘Je zei
toch: “acht eruit”?!’

Vakantie
Een vader vraagt aan zijn zoontje: ‘Wat is jouw favoriete vak op
school?’ Het zoontje zegt: ‘Dat is vakantie.’ Zegt de vader: ‘Dat is
toch geen vak?’ Antwoordt het zoontje: Jawel: vak-antie!’

Zwemmen
Een olifant en een muis gaan samen zwemmen. Zegt de olifant: 'Ik
ben mijn zwembroek vergeten!' Zegt de muis: 'Geeft niet. Ik heb er
twee mee, je mag er wel één van mij lenen.'

Weer
‘Wat voor weer is het vandaag?’ vraagt Lies aan Henk als ze wakker
wordt. Henk schuift het gordijn open. ‘Ik kan het niet goed zien, want
het is heel erg bewolkt!’

13

14

15

16

