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ZVC-ZEIST.NL
ZEISTER VOLLEYBAL COMPETITIE
INFORMATIEBRIEF
Onderstaand willen wij jullie op de hoogte houden over de stand van zaken en lopende
activiteiten betreffende het reilen en zeilen van de “ZVC-Zeist”.
Mochten er zaken, onderwerpen, aanvullingen zijn die, jullie kenbaar willen maken, dan
kun je dit te allen tijde kenbaar maken of via de website of bij een bestuurslid van de ZVC
tijdens wedstrijden in “Dijnselburg”
Onze planning is om per Informatiebrief 2 onderwerpen te behandelen.

“JUBILEUM TOERNOOI”
Afgelopen maanden is er vanuit diverse verenigingen de vraag gesteld wanneer er een
nieuw toernooi wordt georganiseerd. Na het beëindigen van de competitie is er op
vrijdagavond 15 december 2017 een “Bitterballentoernooi” georganiseerd. Aan dit
gigantische succes hebben 28 teams deelgenomen. In het boekjaar lopend t/m 31 juni
2019 bestaat de ZVC-Zeist 65 jaar
Afgelopen maanden is er door bestuur bij diverse teams geïnventariseerd waar de
wensen liggen voor invulling van een Toernooi. Hieruit is naar voren gekomen, dat
een volleybal toernooi op een vrijdagavond met wisselende muziek uit de jaren 70 t/m 90
en een hapje en drankje erbij, de voorkeur heeft.
Zodra het programma van de voorjaarscompetitie 2019 klaar is, kan er een
datum worden ingepland om het “Jubileum Toernooi” te laten plaats vinden. Zoals het
er nu naar uitziet zal dit in Mei 2019 plaats vinden. Zodra de datum voor het toernooi
bekend is, kunnen teams zich inschrijven voor dit toernooi. Hierover zal tegen die
tijd opnieuw gecommuniceerd worden.
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“ZVC-Zeist Bestuursleden”
Momenteel bestaat het bestuur uit 3 officiële leden die zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er door de leden besloten om het bestuur te
laten bestaan uit 5 leden.
Aangezien John officieel is afgetreden tijdens de ALV is Jos Heuver tijdens de Algemene
vergadering aangesteld als officieel bestuurslid om de positie en diverse werkzaamheden
van John over te nemen.
Tijdens de ALV heeft Ruud Houtzager zich aangemeld als vierde bestuurslid. Mochten er
voortijdig geen bezwaren komen, zullen wij Ruud tot de officiële aanstelling komende
ALV 2019 mee laten draaien.
Als basis proberen wij als bestuur iedere 6 weken een avond uit te trekken om alle
lopende zaken en activiteiten door te nemen, te activeren en bij te stellen indien nodig.
Bij de start van het seizoen 2018 is er wel een vermeerdering van kaarten gekomen,
daarna geeft het ledenaantal een licht dalende tendens aan.
De werkzaamheden van het bestuur zijn afgelopen jaren en zeker afgelopen jaar,
vereenvoudigd. Zowel de financiële administratie is volledig geautomatiseerd, hetgeen een
eenvoudig en duidelijk beeld geeft van de actuele situatie. Chapeau Cisca voor deze actie.
Het digitaal wedstrijdformulier heeft een vereenvoudiging gegeven voor de
interne verwerking. Dit betekent, dat de teams nu direct na de gespeelde wedstrijd via
de iPhone /Mobiel zelf de eindstanden kunnen invullen. Alle werkzaamheden die
voorheen door het bestuur werden gedaan, zoals de wedstrijdformulieren en standen
handmatig verwerken zijn hiermee volledig komen te vervallen.
Na een aanloopperiode kunnen wij nu wel stellen, dat dit een uitstekende
vereenvoudigde oplossing en modernisering is van de administratieve kant van de
ZVC-Zeist.
LET OP !!! Dit betekent echter niet, dat de spelerskaarten niet meer worden
gehanteerd. De scheidsrechter zal altijd voorafgaand aan de wedstrijd de kaarten
controleren.
LET OP !!! Het digitaal wedstrijdformulier moet in de zaal na de wedstrijd direct,
samen met de tegenstander, worden ingevuld. Hierdoor ontstaan er geen
misstanden met betrekking tot de eindstand.

“Werving bestuursleden”
Afgelopen jaren is het aantal bestuursleden bewust verminderd. Doordat de ZVC kleiner
werd vond het bestuur dat ook het aantal bestuursleden naar beneden moest.
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Om de ZVC molen toch te laten draaien hebben wij leden gevonden die zich willen
inzetten voor de ZVC-Zeist, maar geen zitting willen nemen in het bestuur.
Onderstaand geen wij jullie een overzicht van de bestuursleden, met hun taken en van die
leden, die zich ondersteunend verdienstelijk maken voor de Z.V.C
Huidig bestuur bestaat uit:
1. Cisca Pluim - Financiële zaken, spelerskaarten en boetelijst
2. Jos Heuver - Algemeen- en Wedstrijd Secretariaat en competitieleider
3. Henk Bons - Voorzitter - Algemene zaken
o Ruud Houtzager aanstelling per ALV van augustus 2019
Tevens zijn momenteel Facilitair bezig voor de ZVC-Zeist
ZVC-Facilitair :
 Dick Kaas heeft sinds vorige jaar de competitie samengesteld. Dick is bereid dit te
blijven doen.
 John Geerets zal de begeleiding blijven doen van het digitale wedstrijdformulier
en toekomstige optimalisatie en mogelijke ondersteuning blijven geven.
 Tom (websitebouwer) heeft ons geholpen met de website en zal op de
achtergrond blijven voor toekomstige aanpassingen/wensen.
 Nader in te vullen. Er zullen 2 leden worden gezocht om samen met het bestuur
het “Jubileum Toernooi” te gaan organiseren.
 Vacature een bestuurslid (werkzaamheden nader in te vullen)
Tijdens de ALV van 2018 is er gestemd om het bestuur te laten bestaan uit 5 personen.
Aanmelding voor een 5e persoon is dus welkom.
Tevens zullen alle activiteiten die worden verricht en gerealiseerd, facilitair zijn aan het
ZVC bestuur. Tevens zal te allen tijde een bestuurslid worden toegewezen aan een
activiteit.
Als bestuur wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen toe en bedanken jullie voor
het ingebrachte enthousiasme en de medewerking voor een goed verlopen najaar
competitie 2018.
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Prettige- en sportieve wedstrijden toegewenst in 2019.
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