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De vereniging 
Het aantal opgegeven leden bij de KNVB op 1 juli 2016 bedroeg 607 Het ledenverloop is redelijk 
constant gebleven. 
In het seizoen 2016-2017 hebben totaal 88 leden zich afgemeld. In dat verloop zijn ook de 
vrijwilligers (trainers en leiders) opgenomen. Daarnaast zijn er 98 nieuwe leden bij gekomen.  
 
Bestuurszaken 
Het bestuur van MZC’11 bestaat per 30 juni 2017 uit zes leden. Rory Verstraeten 
(penningmeester), Annita van den Ouden (secretaris), Rob Droppert (facilitaire zaken), Janine 
Heijboer (commerciële zaken), Werner Kafoe (jeugdzaken) en Camiel van Tiggelhoven 
(technische zaken).  
De functie van voorzitter is in maart vacant geworden doordat Niels Meintema is afgetreden als 
voorzitter. Helaas is de functie nog steeds niet ingevuld, we zijn dus ook hard op zoek naar een 
voorzitter.  
  
Kees Verkaart verzorgt de contributie-inning. André 't Jong is wedstrijdsecretaris samen met 
Hans Wijzenbroek. 
De huidige bestuursleden zijn inmiddels 2,5 jaar onderweg en omdat het nog niet gelukt is om 
een nieuwe voorzitter te vinden, is er voor alle bestuursleden wat extra werk bij gekomen.  
Gelukkig is het nog steeds zo dat de leden het bestuur ook te vinden als er zaken niet lopen. 
Hier zijn we bijzonder blij mee, want alleen als iets wordt aangekaart, kunnen we kijken of we 
het kunnen oplossen.  
De steun en positieve energie van vrijwilligers, leden, ouders en sponsoren hebben we ook het 
afgelopen seizoen weer mogen ervaren.  
 
Wedstrijdzaken en prestaties 
s.v. MZC’11 heeft aan het begin van het seizoen 34 teams opgegeven voor de competitie. 
Een overzicht van de prestaties van de teams zijn in de bijlage te vinden (rapportage uitslag en 
standen).  
Helaas heeft MZC 1 zich niet kunnen handhaven in de 1e klasse en aan het einde van het 
seizoen zijn zij gedegradeerd naar de 2e klasse.  
Wel noemen we hier een bijzondere prestatie: 
MZC’11 2 is wederom kampioen geworden. Nadat zij vorig jaar kampioen werden in de reserve 
2e klasse E, is dat dit jaar in de reserve 1e klasse A gelukt. Een knappe prestatie. 
 
Kampioen geworden zijn: 
MZC’11 JO19-1  
MZC'11 JO13-3 (voorjaar)  
MZC'11 JO13-4 (voorjaar) 
MZC’11 JO11-1 (voorjaar) 
MZC’11 JO9-5 (voorjaar) 
MZC’11 MO17-1 (najaar) 
 
In het seizoen 2016/2017 was Alexander van Keulen voor het 2e jaar trainer van MZC’11 nadat 
hij in zijn eerste jaar MZC 1 naar de eerste klasse heeft geleid. Adri Franke is aan zijn tweede 
jaar als trainer van Vrouwen 1 begonnen in het seizoen 2016/2017. 
 
Sportpark 
Waren we vorig jaar trots op ons opknapte sportcomplex, dat is dit jaar alleen nog maar mooier 



geworden.  
Het opknappen van ons sportpark Den Hogen Blok is dan ook een blijvend thema in het bestuur. 
We krijgen veel complimenten van de leden en ook bezoekende teams over de uitstraling van 
het sportpark. Dit sterkt ons, en met name de klusploeg, om aan de slag te blijven.  
Zo is afgelopen seizoen veld 2 voorzien van een “leunhekwerk” maar ook is er een nieuw 
tegelpad aangelegd langs veld 2.  
Een andere, minder zichtbare, klus die door het COTO is opgepakt is het leggen van zo’n 67 
zonnepanelen op de kleedkamers en de kantine. Hiermee geeft MZC aan op alle fronten 
maatschappelijk verantwoord en milieubewust bezig te zijn en komt hiermee een stapje dichter 
bij een energie neutrale accommodatie. Natuurlijk gaan we hiermee ook flink besparen op de 
energiekosten. Een dubbele winst dus. 7 panelen zijn geschonken door onze hoofdsponsor 
Saman Groep, vanuit de ledenactie. 
In het voorjaar is door een samenwerking van leden, de COTO ploeg, andere vrijwilligers, 
sponsors en Kees Bin een prachtig welkomstbord op ons sportpark staan.  

Kunstgras 
In het seizoen 2016-2017 ontstond commotie rondom kunstgrasvelden en wij waren net zo blij 
met ons nieuwe kunstgras. Gelukkig konden wij onze leden, ouders en bezoekers geruststellen 
want op ons kunstgrasveld is geen rubbergranulaat gebruikt als infill-toplaag, maar bij ons 
bestaat de toplaag uit kurk.  

Talento 
Met ingang van het seizoen 2016/2017 is de jeugdopleiding van MZC’11 gebruik gaan maken 
van het Talento Spelervolgsysteem. Hiermee is een belangrijke stap gezet bij het optimaliseren 
van de jeugdopleiding. 
Talento is een online programma voor teamorganisatie en talentontwikkeling en stelt onze 
technische commissies en onze trainers op een gebruiksvriendelijke manier in staat om de 
prestaties van de teams en de ontwikkelingen van de spelers inzichtelijk te maken. 

Talento helpt de trainers bij het voorbereiden van de wedstrijden en trainingen, bij het 
vastleggen van wedstrijddetails, het maken van een opstelling, absentieregistratie, 
spelersbeoordelingen, statistieken etc. 
Via de Talento Trainers App kunnen trainers tijdens de wedstrijden beschikken over de 
informatie van hun team en statistieken bijhouden. Talento is er niet alleen voor trainers, maar 
ook voor coördinatoren, technisch kader en scouts. 

 
Activiteiten 
Zoals bijna gebruikelijk waren er ook dit jaar na de eerste competitiewedstrijd van het 1e gratis 
mosselen voor iedereen. 
Maar voor deze wedstrijd gespeeld werd, werd er in de zomervakantie op ons sportpark de 
wedstrijd van het Zeeuws Elftal tegen FC Dordrecht gespeeld en later in de vakantie, op 29 en 
30 augustus, was er weer een Feyenoord Soccer Camp op ons sportpark. Dat waren weer twee 
fantastische dagen.  
 
In het najaar van 2016 konden we dankzij sponsor Bakker Tweewielers de jeugd zonder 
fietsverlichting weer veilig op weg laten gaan door ze fietsverlichting aan te bieden.  
 



De scheidsrechters zijn tijdens de week van de scheidsrechter in oktober uiteraard ook weer in 
het zonnetje gezet, want hoe vaak er ook gemopperd wordt op een scheidsrechter, zij zorgen 
ervoor dat er elke zaterdag gevoetbald kan worden.  
 
De activiteitencommissie heeft in 2016 weer een speculaasactie georganiseerd en dat was een 
groot succes. Er is maar liefst voor € 1.500,- verkocht.  
 
Op 30 november bracht Sinterklaas een bezoek aan de jongste jeugd van MZC. Hij kwam niet 
alleen, maar werd vergezeld door een heus Pietenteam die een wedstrijd tegen de jeugd 
voetbalde.  
Op 7 januari vond het Nieuwjaarstoernooi plaats voor teams O13, O15 en O17. Dit jaar voor het 
eerst op ons eigen sportpark. Aansluitend werd de nieuwjaarsreceptie gehouden.  
 
In februari was MZC 1 genomineerd om sportploeg van het jaar te worden bij de 
sportverkiezingen van Schouwen-Duiveland. Helaas ging de eerste plaats aan onze neus 
voorbij, maar het was mooi om genomineerd te zijn dankzij promotie naar de 1e klasse.  
 
Ook dit seizoen is er weer een MZC’11 familiedag georganiseerd door de activiteitencommissie 
in samenwerking met de kantinecommissie, dit jaar op 20 mei.  
Er was een gezellig vrienden/buren/familie toernooi waarbij verschillende samengestelde teams 
het tegen elkaar opnamen onder de meest vreemde namen en in bijzondere outfits.  
Dit was zeker een geslaagd element van de familiedag waarbij heel veel gelachen is.  
Vanaf 17.00 uur was er een barbecue en na de barbecue kwam de Bruse band Jeelz optreden 
en zij maakten de avond tot een echte feestavond.  
 
Op 19 mei werd voor de 12e keer het bedrijventoernooi georganiseerd. Ook dit was weer een 
zeer geslaagde editie en dit jaar was de BAS stichting het goede doel. Na afloop van het 
toernooi kregen zij een cheque van € 500,00 overhandigd van Janine Heijboer.  
 
De Club van 50 heeft in april haar jaarvergadering gehad en dit jaar is gekozen om de volgende 
projecten te ondersteunen: 
een nieuw sleutelkastje buiten, een aluminium ladder, trainingspakker voor jeugdtrainers en 
softgel jassen voor de vrijdagochtend COTO ploeg.  
Er zijn er al velen lid van deze club waarbij de leden van deze club een voorstel mogen doen 
voor een investering die uit de pot van de Club van 50 wordt betaald. 
 
Maatschappelijk 
Ook sociaal wil MZC’11 haar steentje bijdragen. Zo zijn in de kerstvakantie amaryllis bollen 
uitgedeeld door de sponsorcommissie bij de zorgcentra in Zierikzee en in het voorjaar van 2017 
zijn door een aantal jeugdleden weer potrozen uitgedeeld aan alle bewoners van verschillende 
Zierikzeese zorginstellingen.   
Ook dit jaar waren bewoners hier weer erg blij mee.  
 
Opleidingen 
Door MZC zelf zijn dit jaar geen cursussen of extra trainingen/opleidingen georganiseerd, maar 
door Skills & Control werd in het seizoen 2016-2017 twee keer een event georganiseerd bij 
MZC. 
In de kerstvakantie, op 28 en 29 december, de wintertraining en op 24 en 25 april het 
SmartGoals Event voor voetballers tussen 7 en 13 jaar oud. 
Beide evenementen waren zeer geslaagd.  
  



Spelregeltoets 
Met ingang van seizoen 2014-2015 moeten tweedejaars B-junioren het officiële KNVB 
Spelregelbewijs halen.   
Door meer kennis van de regels moet onder meer het begrip richting scheidsrechters vergroot 
worden. “Het halen van het bewijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verenging, 
speler en de KNVB”, zo schrijft de voetbalbond op haar site. 
Wij houden als vereniging de vinger aan de pols of de spelers het Spelregelbewijs halen.  
 
Communicatie 
Het belangrijkste communicatiemiddel van de vereniging is de 
website www.mzc11.nl.  
Aan het begin van het seizoen is ook weer een presentatiegids uitgegeven.  
 
MZC'11 maakt ook al enige tijd gebruik van de ClubApp. Op deze app, die beschikbaar is voor 
de iPhone en Android toestellen, zijn alle standen, programma’s en uitslagen in een 
handomdraai te vinden.  
Sinds de lancering van de nieuwe website zijn daar 2 extra diensten aan toegevoegd. Alle 
nieuwsitems die op de clubsite geplaatst worden zijn ook zichtbaar in de ClubApp. Daarnaast 
worden de twitterberichten van het account @svmzc11 van de afgelopen 10 dagen weer 
gegeven. De ClubApp is een mooie aanvulling in de middelen voor communicatie. 
 
Een ander medium waar de vereniging veel gebruik van maakt is de Facebookpagina van 
MZC’11 en Twitter, maar ook Instagram. 
Daarnaast zijn wordt af en toe een nieuwsbrief verzonden via Mailchimp. 
 
Commerciële zaken 
De sponsorcommissie heeft ook afgelopen seizoen weer heel wat sponsors aan onze club 
weten te verbinden.  
 
Ook zijn met name Janine Heijboer en Saskia van Velthoven heel hard bezig geweest om 
iedereen te wijzen op het belang van stemmen op MZC tijdens de Rabo Clubkascampagne. Dit 
heeft uiteindelijk een mooi bedrag van € 586,20 opgeleverd voor de club. 
 
Op 22 november heeft de sponsorcommisse een B2B avond georganiseerd voor de sponsors. 
Deze avond werd gehouden bij Saman en de sprekers waren die avond Kees Jansma en Jan 
Dirk Stouten.  
 
Vrijwilligers 
Ondanks de vele vrijwilligers die MZC'11 heeft, kunnen we nog steeds meer vrijwilligers 
gebruiken in allerlei functies. 
Hiervoor is een vrijwilligerscommissie actief. Commissies die behoefte hebben aan 
ondersteuning, kunnen dit melden bij de vrijwilligerscommissie waarna zij op zoek gaan naar 
vrijwilligers. 
We hopen dat iedereen zich realiseert dat niet alleen het bestuur de vereniging vormt, maar dat 
wij allemaal de vereniging zijn. Dat betekent dat we er met zijn allen zorg voor moeten dragen 
dat alle taken die je nu eenmaal binnen een vereniging hebt, gedaan worden. 
Als we met elkaar de schouders eronder zetten, dan zouden we als club met zo’n groot 
ledenaantal eigenlijk geen tekort aan vrijwilligers moeten hebben.  
En iedereen heeft het druk, maar als je dat denkt, realiseer je dan dat dit ook geldt voor de 
mensen die al veel tijd in de vereniging steken. En tenslotte geldt nog altijd: vele handen maken 
licht werk!  



Wij hopen dat iedereen zich in zal spannen om samen MZC een gezonde en bloeiende 
vereniging te houden.  
 
Een van onze vrijwilligers, André ’t Jong, is in het seizoen 2016-2017 gekozen tot Clubheld van 
Schouwen-Duiveland voor de amateursport. 
 
Tenslotte 
Sinds seizoen 2014-2015 is het mogelijk om een clubsjaal van MZC’11 te kopen voor € 10,00. 
En vanaf seizoen 2016-2017 zijn er ook paraplu’s van MZC’11 te koop.  
 
Vanaf eind 2015 heeft MZC’11 haar eigen webshop. Leden kunnen online hun MZC kleding 
aanschaffen met korting! Ook bedrukking van logo, naam, nummer en/of sponsor is mogelijk. Er 
is keuze om de kleding af te halen of te verzenden. De shop is te bereiken 
via http://webshop.mzc11.nl of via het menu op de website. 
 
Als laatste een woord van dank aan alle vrijwilligers die actief zijn in onze vereniging. Dit geldt 
ook voor de hoofdsponsors, sponsors, en donateurs. 
 
Annita van den Ouden, 
secretaris MZC’11 
 


