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ZVC-ZEIST                   
ZEISTER VOLLEYBAL COMPETITIE 
 
 

 INFORMATIE BRIEF 

Financiële stand van zaken 

Tijdens de ALV van augustus 2018 is er aangegeven dat de cashflow van de ZVC 

zeer positief is ten opzichte van het aantal leden. Als bestuur zien wij dit als zeer 

positief. Uiteraard zijn wij, als bestuur, bereid om investeringen te doen om de 

ZVC bekender te maken, onder de voorwaarde dat er een redelijke zekerheid is dat 

deze uitgaven voor b.v. reclame , advertenties etc. een vermeerdering/aanwas geeft 

in ledenaantallen.   

 

 

Samenwerking omliggende Gemeenten  

Vorig jaar hebben wij met diverse leden getracht een samenwerking te verkrijgen 

met verenigingen uit omliggende gemeenten (o.a. De Bilt en Amersfoort). Met 

betrekking tot De Bilt, die expliciet hadden aangegeven dat er behoefte bestond 

voor een samenwerking, heeft dit vooralsnog niet geleid tot effectieve stappen of 

een samenwerking. Wel zijn er door diverse ZVC teams wedstrijden gespeeld in 

Amersfoort. Eemland heeft aangegeven, dat zij geen problemen ondervinden met 

de huidige manier waarop hun eigen competitie wordt samengesteld.  

 

https://www.zvc-zeist.nl/
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Uiteraard staan wij open voor samenwerking met een verenigingen uit omliggende 

gemeenten. Met als doel om het volleyballen in Zeist te behouden/uit te breiden. 

Wij houden in ieder geval contact voor een vervolg. 

Ook is er afgelopen periode contact geweest met verenigingen uit Soest, Utrecht, 

Wijk bij Duurstede en Scherpenzeel. 

Activiteiten van afgelopen periode 

1. Interview in : Zicht op Zeist” door John Geerets.        

m.b.t. “Hart voor de Club”  

Om de volleybalsport te promoten en tevens de ZVC heeft Inge Kramp van 

“Zicht op Zeist” een interview af genomen met John Geerets om een beeld 

te geven van het reilen en zeilen van een volleybalbestuur voor “Hart voor 

de Vereniging” Onderstaand vinden jullie het interview. Wellicht hebben 

jullie dit ook in de brievenbus gekregen. 
 

https://issuu.com/zichtopmedia/docs/sze_tze_20181020 

 

2. Eind 2018 is er ook een gesprek geweest met de beleidmakers van de 

gemeente Zeist. 

De gemeente is bezig met een projectplan inzake de binnensporten in Zeist 

en hierin worden alle accommodaties meegenomen, dus ook “onze” 

sporthal Dijnselburg. In dit plan komen zowel de huidige tekortkomingen als 

de wensen voor de toekomst aan bod. Dit gesprek ging over een 

meerjarenplan voor invulling van de binnensport in Zeist en voor ons hoe 

wij ons toekomst perspectief zagen. 

Van deze lange termijn planning zullen wij ongetwijfeld in de toekomst het 

een en ander vernemen.  Hoofdlijnen van het plan hebben wij ontvangen in 

mei 2019. Op te  vragen bij de voorzitter.  

 

 

 

 

  

https://issuu.com/zichtopmedia/docs/sze_tze_20181020
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Aanpassingen Statuten in “Huishoudelijk Reglement” 

Vanaf de oprichting in 1953 tot en met heden is het gemiddelde sterftecijfer met 

bijna 18 jaar verlengd. In 1950 was de levensverwachting 61,2 jaar. In 2017 komt 

dit op ongeveer 80,8 jaar uit.(gemiddelde van mannen en vrouwen).  

 

Deze gegevens zijn beschikbaar via CBS.  In de ZVC-statuten staat dat de 

bestuursleden op 70 jarige leeftijd niet meer aan het bestuur mogen deelnemen.  

 

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 3 september 2019 zal er 

een voorstel worden gedaan om hierin een middeling toe te passen en dit voorlopig 

op 75 jaar te zetten. Bij algemene goedkeuring van dit voorstel zal dit als 

toevoeging in het “Huishoudelijk Reglement”  worden opgenomen met een 

Inhoudsopgave: TOEVOEGING Huishoudelijk reglement m.b.t. wijziging 

statuten: 

Startend bij Hoofdstuk 11. Met opvolgend vervolgnummers. 

 

NETHOOGTE 

Nogmaals wellicht ten overvloede geven wij aan dat de nethoogtes 

Heren  2.43 meter 

Dames  2,24 meter 

Gemengd  2,24 meter 

BELANGRIJK 

Kunnen wij de continuïteit en het voortbestaan van de ZVC-Zeist nog 

waarborgen ?? 

Tijdens de afgelopen ALV hebben jullie via een stemming aangegeven, dat het 

bestuur uit 5 personen moet bestaan.  

Komende ALV zal Cisca aftreden. Dit betekent dat wij met 2 personen zijn. 

Als Ruud met stemming van jullie wordt gekozen zijn wij met 3 man. 

 

Ons verzoek aan jullie is, om per vereniging kritisch te kijken of er iemand binnen 

de vereniging is die ons team wil versterken, maar ook zekerheid wil geven aan je 

eigen vereniging, zodat de ZVC competitie kan blijven bestaan. 
   

Wij willen liever niet wachten tot op de ALV van 3 september 2019.  

Dus kom even praten om te bepalen, wat je voor de verenigingen kan betekenen. 

 

Tot de volgende informatiebrief 


