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De vereniging 
Het aantal opgegeven leden bij de KNVB op 1 juli 2017 bedroeg 635. Het ledenverloop is 
redelijk constant gebleven, iets gegroeid zelfs. 
In het seizoen 2017-2018 hebben totaal 156 leden zich afgemeld. In dat verloop zijn ook de 
vrijwilligers (trainers en leiders) opgenomen. Daarnaast zijn er 114 nieuwe leden bij gekomen.  
 
Bestuurszaken 
Het bestuur van MZC’11 bestaat per 30 juni 2018 uit zeven leden. Roland Backx (voorzitter), 
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 tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering op 28 februari 
2018 ingevuld door het aantreden van Roland Backx. 
  
Kees Verkaart verzorgt de contributie-inning. André 't Jong is samen met Hans Wijzenbroek 
wedstrijdsecretaris. Hans Schreurs vervult deze functie voor de Vrouwen. 
Vanaf november 2017 heeft Jolanda Noordijk de ledenadministratie overgenomen van de 
secretaris. 
Het merendeel van de huidige bestuursleden is inmiddels 3,5 jaar bestuurslid. Gelukkig weten 
de leden het bestuur te vinden als er zaken niet lopen, maar ook als zaken wel goed gaan. Hier 
zijn we bijzonder blij mee, want alleen als iets wordt aangekaart, kunnen we kijken of we het 
kunnen oplossen.  
We hebben ook dit jaar weer de steun en positieve energie van vrijwilligers, leden, ouders en 
sponsoren mogen ervaren, waarvoor we als bestuur dankbaar zijn.  
 
Wedstrijdzaken en prestaties 
Onze vereniging heeft bij de KNVB 36 teams ingeschreven voor de competitie 2017-2018. Bij de 
senioren zijn het 5 mannen teams en 3 vrouwenteams. Er zijn verder 28 jeugdteams 
ingeschreven, waarvan 4 meisjesteams. Daarnaast zal er nog een Onder-7 team meedoen aan 
de Onder-7-competitie op Schouwen-Duiveland. 
Een overzicht van de prestaties van de teams zijn in de bijlage te vinden (rapportage uitslag en 
standen).  
Officieel worden van de jongste jeugd geen standen meer bijgehouden, maar JO8-3 is in het 
voorjaar wel “kampioen” van hun poule geworden. 
 
In het seizoen 2017/2018 was Arie van der Zouwen voor het 1e jaar trainer van MZC’11. Het 
eerste heeft zich helaas vorig seizoen niet kunnen handhaven in de 1e klasse en in seizoen 
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2017/2018 speelden zij in de 2e klasse. Adri Franke is aan zijn derde jaar als trainer van 
Vrouwen 1 begonnen in het seizoen 2017/2018. 
 
Sportpark 
Het opknappen van ons sportpark Den Hogen Blok is 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 een leuning langs de trap van de tribune gemaakt en ook zijn er 
tussentreden op de betonnen tribune gemaakt. Hiermee zijn de stappen kleiner geworden. 
 
 
Wedstrijdzaken app 
In het seizoen 2017-2018 is de KNVB gestart met de wedstrijdzaken app. Dat betekent dat alle 
wedstrijdformulieren “mobiel” ingevuld worden met de Wedstrijdzaken app. Er is afscheid 
genomen van de plastic spelerspassen. Dit betekende een verandering van werkwijze voor de 
vrijwilligers op het wedstrijdsecretariaat, de leiders en spelers/aanvoerders van de teams en 
uiteraard ook de scheidsrechters. Inmiddels is iedereen helemaal gewend aan deze werkwijze. 

Nieuwe wedstrijdvorm JO8 en JO9 
Vanaf dit seizoen heeft de KNVB nieuwe wedstrijdvormen ingevoerd voor de JO8 en de JO9 
pupillen, zij spelen vanaf dit seizoen 6 tegen 6 op een kleiner veld. 
De speeltijd is 2×20 min, en er is in plaats van een scheidsrechter een spelleider aanwezig. 

Activiteiten 
Zoals bijna gebruikelijk waren er ook dit jaar na de eerste competitiewedstrijd van het 1e gratis 
mosselen voor iedereen, dit jaar was dat op 23 september 2017. 
Maar voor deze wedstrijd gespeeld werd, werd er in de zomervakantie op ons sportpark het 
Feyenoord Soccer Camp georganiseerd. Dat waren weer twee fantastische dagen.  
 
Ook in het najaar van 2017 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 natuurlijk 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 2017 weer een speculaasactie georganiseerd en dat was een 
groot succes. Er is maar liefst voor € 2.168,50,- verkocht.  
 
Op 29 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.  
2 en 3 januari heeft Skills & Control een winter training verzorgd op ons sportpark. 
Op 6 januari vond het Nieuwjaarstoernooi plaats voor teams O13, O15 en O17. Ook dit jaar op 
ons eigen sportpark. Aansluitend werd de wedstrijd MZC’11 1 tegen het FC Lienden van Hans 
Kraay junior gespeeld. De dag werd afgesloten met een gezellige nieuwjaarsreceptie in de 
kantine.  
 
Nieuw bij MZC was de pubquiz. Deze is op 16 maart gehouden en dit was een doorslaand 
succes. Het team Toontje Lager heeft de wisselbokaal gewonnen. 
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De jeugd streed op 18 april voor de penaltybokaal. De winnaars mochten naar de eilandelijke 
penaltybokaal op 30 mei in Brouwershaven. 
 
Een ander leuk evenement voor de jeugd was het MZC FIFA toernooi met 15 enthousiaste 
deelnemers. 
 
Op 8 juni was het jaarlijkse bedrijventoernooi. Dit jaar deden er 46 teams mee waarmee het 
toernooi helemaal vol was. Het was weer een mooi evenement. Dit jaar was Ellen Parkinsons 
Project het goede doel en na afloop ontvingen zij een mooie cheque ter waarde van € 500,--. 
 
Uiteraard is er ook dit jaar weer een MZC’11 familiedag georganiseerd door de 
activiteitencommissie in samenwerking met de kantinecommissie, dit jaar op 9 juni.  
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. 
Ook is tijdens de familiedag een afscheidswedstrijd georganiseerd voor Rick Bevelander, Martijn 
van Grunsven en Freek Torensma.  
Vanaf 17.00 uur was er een barbecue en na de barbecue kwam de Hollandse Leeuw optreden 
en zij maakten de avond tot een echte feestavond.  
Tijdens de familiedag is André ’t Jong benoemd tot erelid van de vereniging. 
 
De Club van 50 heeft in april haar jaarvergadering gehad. 
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. 
 
Helaas zijn er afgelopen seizoen ook 4 voor MZC’11 markante personen overleden. In 
september is de heer Piet Vos overleden. Hij is bestuurslid en jeugdvoorzitter geweest. In 
oktober overleed Joop Schoonen. Joop was elke zaterdag op het voetbalveld te vinden en veelal 
ook op doordeweekse avonden.  
Jan Bijdevaate overleed in januari. Jan was zeer betrokken bij de club, maar zeker ook bij de 
fusie. Cor Kuipers is in mei overleden. Cor was de scheidsrechterscoördinator en hij floot zelf 
ook vrijwel elke week een wedstrijd.  
 
Maatschappelijk 
Ook sociaal wil MZC’11 haar steentje bijdragen. Zo zijn er in april 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 2017-2018 een event georganiseerd bij MZC. 
In de kerstvakantie, op 2 en 3 januari een wintertraining. 
  
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.  
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Communicatie 
Het belangrijkste communicatiemiddel van de vereniging is de 
website www.mzc11.nl.  
Aan het begin van het seizoen is ook weer de jaarlijkse presentatiegids uitgegeven.  
 
MZC'11 maakt ook al enige tijd gebruik van de Club App. 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 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. 
Deze leverde afgelopen jaar het mooie bedrag van € 477,-- op. 
 
Op 7 november heeft de sponsorcommissie een B2B avond georganiseerd voor de sponsors. 
Deze avond werd gehouden bij Omoda en de sprekers waren die avond Wim Kieft en Jan Dirk 
Stouten.  
 
Vrijwilligers 
Ondanks de vele vrijwilligers die MZC'11 heeft, kunnen we nog steeds meer vrijwilligers 
gebruiken in allerlei functies. 
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.  
 
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 
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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. 
 
Namens het bestuur 
Annita van den Ouden, 

secretaris MZC’11 
 


