
 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen 
  

 

• Jeugdkamp 

• Dringend hulp gezocht voor de kantinecommissie 

• Goed om te weten voor de wedstrijd avonden 

• Wedstrijden en kantine 

• Extra bij-pinnen in de kantine niet meer mogelijk 

• Werkgroep ingesteld voor keuze prestatieteam op zaterdag of zondag 

• Introductie nieuwe penningmeester ZZC’20: Mees Dekker 

• Stratentoernooi 

• Reanimatiecursus  

• Sportinstuif basisschooljeugd vrijdag 6 mei  

• Invulling staf selectie-elftallen senioren 

• Indeling jeugdspelers/speelsters in seizoen 2022-2023 

• Stagelopen bij ZZC, een goed idee 

• Vul ook de ZZC’20 Vrijwilligers Enquête in 

• Neem eens een kijkje op onze vacaturebank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdkamp 
  

 

Eindelijk kunnen we met de jongste jeugd van ZZC`20 het voetbalseizoen weer afsluiten! 

Wat hebben we weer genoten dat de wedstrijden weer gespeeld konden worden en dat er 

weer getraind kon worden zonder maatregelen. Dat is een feestje waard! 

 

 
 

Door de grote hoeveelheid jeugd die ZZC`20 inmiddels rijk is doen we dit in twee dagen 

waarbij de jeugd van de JO7, de JO8 en JO9 25 juni kunnen genieten van een heerlijke dag 

vol voetbal en spelletjes.  

De jongens en meiden van de JO10, JO11, MO11 en de JO12 beleven deze dag op 26 juni. Er 

zijn grote en kleine spellen, er wordt tegen de ouders gevoetbald en natuurlijk is er van 

alles te eten en te drinken. Samen met de ouders, broers en zussen sluiten we deze dagen 

af met een drankje en een BBQ. 

 

Programma is als volgt: 

09.30 – 12.00 voetbaltoernooi 

12.00 – 13.00 lunch 

13.00 – 15.30 zeskamp   

15.30 – 16.00 tegen ouders voetballen 1/2 uurtje 

16.00 – 18.00 BBQ met ouders, broers en zussen 

 

Opgaven voor deze dagen vinden plaats via de leiders van de teams.  

Mocht je deze dagen willen sponsoren op welke manier dan ook, welkom! 
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Kantinebezetting 
 
De kantine betreft het hart van onze vereniging. De plek waar leden en supporters bij 

elkaar komen voor gezelligheid en waar gemeenzaamheid ontstaat. Door de pandemie 

hebben we dit veel te lang niet kunnen doen. Iets wat we allemaal hebben gemist.  

 

De kantine wordt volledig gedraaid door vrijwilligers die met veel passie de diensten 

opvullen. Echter merken we dat sinds medio februari de kantine weer open mocht, het 

moeilijk is om alle diensten in te vullen. Bij onregelmatigheden, of extra doordeweekse 

wedstrijden, lukt het niet om voor bezetting te zorgen.  

 

Om te zorgen dat we de openingstijden niet (verder) hoeven te beperken zijn we op zoek 

naar enthousiaste mensen die ons daarbij willen helpen! Geen horeca ervaring? Helemaal 

niet erg, dat komt vanzelf. Kom ons helpen! 

 

Heb je horeca ervaring, organisatorisch talent, goede ideeën hebt of willen helpen om de 

kantine nog leuker te maken? Dan verwelkomen we je graag in de kantinecommissie! 

 

Mail naar info@zzc20.nl en we nemen snel contact met je op! 

 
 

Goed om te weten voor de wedstrijd avonden 
  

In de gang voor de scheidsrechterskamers hangt een EHBO-kastje met benodigdheden.  

De vlaggen voor de grensrechters liggen in de eerste scheidsrechters kamer klaar. 

In de scheidsrechters kamer plaatsen we nog een klein vrieskistje voor koeling.  

 

Leg gebruikte materialen weer terug, het volgende team wil er ook graag gebruik van 

maken. Gebruik gedurende de avonden de kluisjes in de hal niet, mogelijk is de hal vroeger 

afgesloten.  

De openingstijden van de kantines staan op onze website maar zijn onder voorbehoud van 

voldoende bezetting. 

 
  

 

Wedstrijden op een avond en kantine 
 
Vanwege corona zijn veel wedstrijden verzet naar een avond. Dit levert inmiddels 

praktische problemen op voor de openingstijden van de kantine. Deze kan niet altijd 

geopend zijn rondom de wedstrijden die op de avonden gespeeld moeten worden.  

 

Spijtig, maar een direct gevolg van het tekort aan vrijwilligers voor de kantine. Wil je de 

oplossing voor dit probleem zijn? Meld je aan voor een kantinedienst. Kijk onder de 

vacatures verder in deze nieuwsbrief. 

 

 

Extra bij-pinnen in de kantine niet meer mogelijk 
 
Extra bij-pinnen in de kantine niet meer mogelijk. We merken dat hier toch nog om wordt 

gevraagd. Echter om kasverschillen naar het minimum te reduceren is besloten dat het per 

direct niet meer mogelijk is om extra geld bij te pinnen. We rekenen op jullie begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-05-2022 
 
Mei 2022 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep keuze prestatievoetbal op zaterdag of op zondag 
 
Bij de fusie naar ZZC’20 moesten de nodige keuzes worden gemaakt. In de fusie-

ledenvergadering werd besloten dat het streven is om binnen drie jaar een keuze te 

maken tussen een zaterdag 1e elftal en een zondag 1e elftal op prestatief niveau. Op 

recreatief niveau blijft het uiteraard mogelijk om op zaterdag of op zondag te voetballen. 

 

 
 

Daarom is er recent een werkgroep opgericht om een onderbouwd adviesrapport te 

schrijven. De werkgroep bestaat uit Wouter Luimes, Otto Duursma, Gerbert Tiecken, Bas 

Peppelman en Niek Groot Nibbelink. 

Om een goede keuze te kunnen maken zijn er gesprekken ingepland met de KNVB, 

omliggende fusieverenigingen als FC Eibergen en FC Dinxperlo en Hans-Martijn Ostendorp 

(algemeen directeur De Graafschap en als adviseur nauw betrokken bij de keuze van de 

speeldag voor FC Dinxperlo). Daarnaast gaan we natuurlijk ook in gesprek met huidige 

selectiespelers/begeleiding en andere belanghebbenden binnen onze club.  

  

In het najaar zal in een extra ledenvergadering de werkgroep een advies uitbrengen 

waarna de leden in de gelegenheid worden gesteld een stem uit te brengen over het 

voorstel van de werkgroep.  

De keuze voor een speeldag zou dan ingaan voor het seizoen 2023-2024.  

  

Bij de dames blijft de speeldag voor het prestatie-elftal de zaterdag, aangezien zondag 

dames 1 al in een recreatieve competitie speelt. 
 

Eindelijk een (kandidaat) penningmeester gevonden! 
  

 

Groot nieuws! Na een lange zoektocht zijn we er eindelijk in geslaagd om een kandidaat 

penningmeester te vinden. Soms moet je geluk hebben want deze kandidaat diende zich 

spontaan aan! Onder het motto van: ‘Verenigingen zijn van belang voor een samenleving, 

dus niet alleen consumeren, maar ook produceren’ meldde Mees Dekker zich bij het 

bestuur.  

 

Hij kwam al jarenlang bij de club om een 

kerstboom te kopen en zag ineens de vacature 

van penningmeester. Dat leek hem wel wat. Hij 

heeft de nodige ervaring want hij was eerder 23 

jaar penningmeester van een grote 

wetenschappelijk vereniging en is lid geweest van 

diverse verenigingen en besturen.  

 

Momenteel is hij lid van Probus (ook 4 jaar 

voorzitter geweest) en vrijwilliger bij de 

Zonnekamp. Mees was beroepsmilitair tot 1996, 

daarna directielid van CMG (later Logica) en tot 

2020 zelfstandig adviseur.  

 

Kortom, hij brengt een rijke bestuurlijke en financiële ervaring mee. Mees woont in de 

Wittebrink. Formeel kan Mees pas toe treden tot het bestuur na goedkeuring van ALV 

maar hij loopt inmiddels al aardig warm en neemt taken op zich in overleg met onze 

‘schaduw’ penningmeester Jasper Horstman die deze rol op voortreffelijke wijze vervuld 

heeft en ook in de toekomst een ondersteunende rol zal blijven spelen. Jasper ontzettend 

bedankt voor je inzet en ondersteuning. We wensen Mees veel plezier en succes bij het al 

oppakken van wat bestuurlijke zaken tot aan de ALV.   
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Stratentoernooi 
 
Yes! Dit jaar is er weer een stratentoernooi! Op zaterdag 11 juni ontvangen we weer graag 

een hoop enthousiaste teams voor een sportief, en hoofdzakelijk, gezellig samenkomen. 

Doe je ook mee? Kijk voor meer informatie of om je op te geven op onze website 

www.zzc20.nl 

 

 
 

 

 
 

Reanimatiecursus  
  

Recent hebben alle volwassen spelers, 

leiders en overige vrijwilligers een 

uitnodiging gehad voor een 

reanimatiecursus.  

 

Bij een reanimatiecursus leer je 

reanimeren en een AED bedienen. Zo weet 

je wat je moet doen bij een hartstilstand en 

wordt de kans op een succesvolle 

reanimatie steeds groter. 

 

 

 

De bedoeling is dat er in oktober één of meerdere avonden worden georganiseerd.  

Wil je hierbij aanwezig zijn, geef je dan op bij Helga Wolsink: helgawolsink@gmail.com 

 

Sportinstuif basisschooljeugd vrijdag 6 mei 
 
Op 6 mei wordt een sportinstuif georganiseerd door de gemeente Bronckhorst. Hierbij kan 

de basisschooljeugd (groep 3 t/m groep 8) kennismaken met een vijftal sporten, 

waaronder voetbal. De sportinstuif wordt georganiseerd op de Pluimerskamp, begint om 

10.00 uur en is afgelopen rond 13.30 uur. 

Wil je hieraan meedoen, geef je dan op via deze link: www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit 
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Invulling staf selectie-elftallen senioren  
 
De commissie voetbalzaken is nog druk bezig met de staf voor het seizoen 2022-2023. Veel 

poppetjes zijn inmiddels ingevuld.  

 

Zo is bij zaterdag 1 heren een geheel nieuwe staf samengesteld, bestaande uit Henry 

Golstein (trainer), Wim Wassink (assistent-trainer), Maikel Bogchelman (leider) & André 

Kuiperij (grensrechter).  

 

Voor zaterdag 2 heren is de positie van trainer nog vacant. Koen Wolsink (assistent-trainer) 

en Edwin Martensen (leider) blijven bij het team betrokken. 

 

Bij zondag heren 1 blijft Henk Bloemers ook in het nieuwe seizoen trainer. Hij wordt hierbij 

geassisteerd door Jürgen Golstein als assistent-trainer. Met de leiders en grensrechter zijn 

we nog in gesprek. 

 

 

Tot slot zaterdag dames 1; hier blijft de staf onveranderd,  dus Han Toussaint als trainer en 

Mayke Magendans & Ludwien Steenbreker als leiding. 

Voor de senioren-keepers zijn wij erg tevreden dat Arend Horstman ook in het seizoen 

2022-2023 de keeperstraining zal verzorgen. 

 

Uiteraard wensen wij alle trainers & leiders veel plezier en succes toe in het nieuwe 

seizoen! 
 
 
 
 

Indeling jeugdspelers/speelsters in seizoen 2022-2023 
  

 

Het jeugdbestuur is, in samenspraak met 

coördinatoren en de leiding van de elftallen, 

druk bezig met de indeling voor het nieuwe 

seizoen. Binnenkort zal er meer informatie 

volgen wanneer deze indeling wordt 

gepubliceerd. 
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Stage bij ZZC, een goed idee! 
 
Volg je de opleiding Sport en bewegen van het Graafschap College? 

We hebben plaats voor een leerling van deze opleiding die het keuzevak pupillentrainer 

van de KNVB volgen. Ga je met de opleiding Sport en beweging starten? Dan bieden we 

plaats voor een oriënterende stage in het kader van les- en leidinggeven.  

 

 
 

Volg je de opleiding Facilitaire dienstverlening van het Graafschap College? 

We hebben 1 of 2 stageplekken voor leerlingen van de opleiding Facilitaire dienstverlening. 

We zijn flexibel, maar je stage zal voornamelijk in de avonden en in het weekend  

plaatsvinden.  

 

Interesse in een stageplek bij ZZC’20?  

Ook voor andere opleidingen zijn er mogelijkheden. Mail naar info@zzc20.nl en we nemen 

contact met je op! 

 

 

Vul ook de ZZC’20 Vrijwilligers Enquête in! 
  

Onze voetbalvereniging worstelt op dit moment met een groot tekort aan vrijwilligers. Dat 

moet anders. We willen voorkomen dat de kantine niet meer open kan, dat tarieven flink 

omhoog gaan, of dat de contributie flink verhoogd moet worden.  

 

Samen zoeken we naar mogelijkheden. Help ons! Vul deze enquête zelf in en deel deze 

link: VRIJWILLIGERS ENQUETE met gezinsleden, familie en bekenden.  

 

Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Klik hier om de enquête te starten: VRIJWILLIGERS ENQUETE 
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Neem eens een kijkje op onze vacaturebank! Er is hulp nodig, 

vele handen maken licht werk. 
 
Klik hier: https://www.zzc20.nl/vacaturebank.  

 

Nieuwe vacatures voor volgend seizoen: 

Trainer zaterdag heren 2  

Trainer JO19-1  

 

Per direct: 

• Sleutelbeheerder 

• Gastheer/gastvrouw 

• Kantinemedewerkers 

 

ZZC’20 is op zoek naar een sleutelbeheerder voor beide complexen  

Profiel:  

We zoeken iemand met verantwoordelijkheidsgevoel die onze sleutels wil beheren.  

 

Taken:   

o Nieuwe vrijwilligers indien nodig van de juiste sleutels/codes voorzien; 

o Zorgen dat vrijwilligers die afscheid nemen hun sleutels inleveren; 

o Administratief zorgvuldig in kaart brengen en bijhouden wie welke sleutel heeft. 

 

Tijdsinvestering: 

Beperkt, maar wel regelmatig.  

 

ZZC’20 is op zoek naar een gastheer/gastvrouw voor de thuiswedstrijden van Heren 

Zaterdag 1 

Profiel: 

Gastvrijheid, zorgzaamheid en vriendelijkheid gewenst. 

 

Taken: 

- In bestuurskamer kopjes, schoteltjes e.d. klaarzetten 

- Zorgen voor ontvangst van de scheidsrechter en het bestuur van de tegenstander 

- Voor aanvang van de wedstrijd In de rust en na afloop van de wedstrijd koffie/thee 

e.d. verzorgen 

- Bestuurskamer weer opruimen 

 

Tijdsinvestering: 

Gedurende het voetbalseizoen gemiddeld 2 x per maand voor, tijdens en na de 

thuiswedstrijd van Heren Zaterdag 1.  

 

ZZC’20 is op zoek naar kantinemedewerkers voor de Pluimerskamp 

(om sluiting te voorkomen) 

 

Profiel: 

Gastvrijheid, gezelligheid en enthousiasme gewenst. 

 

Taken: 

Kantinewerkzaamheden tijdens de trainings- en wedstrijd avonden, de zaterdag en de 

zondag. We schenken koffie, thee, chocolademelk, fris en bier. Daarnaast wordt op 

zaterdag en zondag voor broodjes en de frituur gezorgd.  

 

Tijdsinvestering: 

Incidenteel, af en toe, maar natuurlijk nog liever regelmatig een avond of dagdeel in het 

weekend. Vele handen maken licht werk, in overleg komen we vast en zeker tot een goede 

samenwerking.  

 

Interesse? Reageer via info@zzc20.nl, spreek een bestuurslid aan of loop gewoon eens 

binnen bij ZZC’20 aan de Pluimerskamp. Kijk ook eens naar de andere vacatures: 

https://www.zzc20.nl/vacaturebank 
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