
   
JAARVERSLAG SECRETARIS 2018/2019 

 

De vereniging 

Het aantal opgegeven leden bij de KNVB op 1 juli 2018 bedroeg 593. Het ledenverloop is 

redelijk constant gebleven. In het seizoen 2018-2019 hebben totaal 109 leden zich afgemeld. 

In dat verloop zijn ook de vrijwilligers (trainers en leiders) opgenomen. Daarnaast zijn er 128 

nieuwe leden bij gekomen waarmee het aantal opgegeven leden bij de KNVB op 1 juli 2019 

uitkomt op 612.  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur van MZC’11 bestaat per 19 november 2018 uit zeven leden. Roland Backx 

(voorzitter), Rory Verstraeten (penningmeester), Eva van der Have (secretaris), Rob 

Droppert (facilitaire zaken), Janine Heijboer (commerciële zaken), Ronald Hoek (jeugdzaken) 

en Camiel van Tiggelhoven (technische zaken).  

Kees Verkaart verzorgt de contributie-inning. Hans Wijzenbroek is wedstrijdsecretaris, waar 

nodig aangevuld door André ‘t Jong. Miranda Berrevoets vervult deze functie voor de 

Vrouwen. Vanaf november 2017 heeft Jolanda Noordijk de ledenadministratie overgenomen 

van de secretaris, een veelomvattende taak welke Jolanda nauwgezet en plichtsgetrouw 

vervult. 

Door het aantreden van voorzitter Roland Backx, secretaris Eva van der Have en bestuurslid 

jeugdzaken Ronald Hoek zijn deze functies voor de komende jaren ingevuld. 

Penningmeester Rory Verstraeten is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. We hopen dat 

een nieuwe vrijwilliger voor deze taak zich spoedig meldt.  

Regelmatig weten de leden het bestuur te vinden als er zaken niet naar wens lopen, maar 

ook als zaken wel goed gaan. Hier zijn we bijzonder blij mee, want alleen als iets wordt 

aangekaart, kan er gekeken worden naar een passende oplossing. 

  

Wedstrijdzaken en prestaties 

Onze vereniging heeft bij de KNVB 38 teams ingeschreven voor de competitie 2018-2019. 

Bij de senioren gaat het om 5 mannenteams en 2 vrouwenteams. Er zijn verder 31 

jeugdteams ingeschreven, waarvan 3 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 bijlagen te vinden (rapportage uitslag 

en standen).   

Noemenswaardig is MZC’11 JO-15-1. Na het behaalde kampioenschap in de competitie 

veroverden zij op zondag 26 mei de Strijthagencup in het Limburgse Landgraaf. 

 

 

 



   
 

Edwin Kriens is trainer van MZC’11-1. Het eerste heeft zich  kunnen handhaven in de 2e 

klasse en het streven blijft om de eerste klasse opnieuw te bereiken. Dennis Kemper is met 

ingang van augustus 2019 aangetreden als assistent trainer van de eerste selectie. Melchior 

Coolbergen heeft de club wegens verhuizing verlaten.  

Martijn Backx, Marc bij de Vaate (komend van Bruse Boys) en Dylan Adelaar (komend van 

Kethel Spaland) zijn per augustus 2019 aan de eerste selectie toegevoegd.  

Marc Berrevoets is per augustus 2019 aangesteld als trainer van Vrouwen 1. In het seizoen 

2018-2019 boekte Marc sportief succes met MO17-1. Zij werden kampioen in de 

voorjaarscompetitie en bereikten de finale van het Zwaluwen Jeugdbekertoernooi. 

 

Jubileumjaar 

Dit jaar staat in het teken van het 100 jarig jubileum van MZC’11. Het jaar werd in stijl 

afgetrapt op de nieuwjaarsreceptie met een gedicht voorgedragen door commissie 100 jaar 

voorzitter Leo ’t Mannetje en de presentatie van het veelbesproken jubileumshirt door 

MZC’11 voorzitter Roland Backx. 

Gedurende het jaar zijn er in het kader van dit jubileum tal van activiteiten voor jong en oud 

georganiseerd, waaronder voor de jeugd boardingvoetbal op het Havenplein, Fifa Toernooi, 

Bingo avond en zowel in het voorjaar als in het najaar druk bezochte voetbal clinics onder 

leiding van Skills & Control.  

Het  hoogtepunt van dit jubileumjaar vond plaats op de jubileumdag op zaterdag 15 juni. De 

jubileumdag werd gecombineerd met de jaarlijkse familiedag. ’s Morgens werd er op de 

velden al vanaf 09.30 uur fanatiek gevoetbald door diverse familie- en vriendenteams, in de 

middag gevolgd door het jubileumtoernooi waarvoor zich ruim 100 spelers, voornamelijk oud 

gedienden, hadden aangemeld om op het hoofdveld oude tijden her te beleven. Dit laatste 

was ook mogelijk in de tot museum omgetoverde kantine. Herinneringen werden hier naar 

hartelust opgehaald. Vanaf eind van de middag tot in de kleine uurtjes vonden 

achtereenvolgens de buffetmaaltijd, receptie en feestavond plaats.   

Jan Dirk Stouten sprak op het podium met een aantal (oud)leden en vrijwilligers. Daarnaast 

mochten we de felicitaties van wethouder Daniel Joppe in ontvangst nemen en werd de 

feestavond geopend door voorzitter Roland Backx.  

Op 5 oktober werd er gespeeld in  de speciale jubileum retroshirts. 

Dank gaat uit naar de inzet van talrijke vrijwilligers zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn 

geweest! 

 

 

 

 

 



   
Nieuwbouw 

Het al dan niet nieuw (laten) bouwen en/of opknappen van onze kantine, kleedkamers en 

wedstrijdsecretariaat op sportpark Den Hogen Blok is een terugkerend thema in het bestuur. 

We krijgen regelmatig vragen van de leden omtrent de status van dit project. Diverse offertes 

zijn aangevraagd, echter gezien de overspannenheid van de markt,  blijven concrete 

aanbiedingen vooralsnog uit. 

Het gebruikelijke onderhoud gaat gewoon door, zo is afgelopen seizoen een deel van het 

dak van de kantine is vervangen door Van Beveren Dakwerken en heeft Rob Droppert, 

bestuurslid facilitaire zaken, de vernielde dug-out hersteld.  

  

Vrijwilligers 

Nederland telt ruim één miljoen amateurvoetballers, wekelijks worden in Nederland meer dan 

30.000 wedstrijden gespeeld. Om dit in goede banen te leiden zijn er vrijwilligers nodig. Niet 

alleen trainers, scheidsrechters en teammanagers maar ook coördinatoren, 

materiaalmensen en kantinebezetting. Ook bij MZC blijft er vraag naar helpende handen. Dit 

jaar met name voor wat betreft de coördinatoren en de bardiensten in de kantine. In het 

bestuur is het voorstel gekomen om de bardiensten in te laten vullen door jeugdteams te 

betrekken bij de invulling hiervan. Na enige onwennigheid in het begin wordt dit nu naar 

tevredenheid van alle partijen opgepakt. Voor overige vrijwilligers vacatures hopen wij dat 

eenieder onze website weet te vinden. Vacatures kunnen ook met meerdere mensen 

ingevuld worden waarmee ook de verantwoording en belasting gedeeld wordt.      

 

Activiteiten 

Er werd en wordt veel georganiseerd voor jong en iets ouder op en rondom ons sportpark; 

hierbij een greep uit de activiteiten van afgelopen jaar. 

De tweede editie van pubquiz, georganiseerd door Anique Volkeri, Manon Torensma en 

Mirjam van Tiggelhoven vond op vrijdag 5 april plaats. Dit jaar ging de wisselbokaal naar het 

team Whiskeypedia.  

De jubileumcommissie heeft onder leiding van Theo van Hekke en Rinus van der Neut een 

jubileumloterij georganiseerd, waarbij prachtige prijzen te winnen waren en er door de leden, 

de één wat fanatieker dan de ander, lotenboekjes werden verkocht met een totale opbrengst 

van maar liefst € 2000,--.   

De Club van 50 heeft op 6 mei 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. Zo overhandigde de club van 50 begin augustus een 

transportkar aan onze materiaalman Ron van Putten. Ook zijn er 4 jeugdgoals aangekocht 

en zijn de oude grensrechtervlaggen vervangen door nieuwe in de bekende rood/oranje 

clubkleuren. 

Jeugdleden streden op 8 mei  voor de penaltybokaal. De winnaars mochten naar de 

eilandelijke penaltybokaal op 22 mei in Brouwershaven. 

 



   
 

Op 14 juni vond de 14e editie van het traditionele bedrijventoernooi plaats. Een inmiddels 

eilandelijk bekend sportief hoogtepunt voor vele bedrijven, georganiseerd door Janine 

Heijboer en Saskia van Velthoven. Dit jaar hadden zich maar liefst 46 teams ingeschreven 

waarmee het toernooi wederom vol was. Het was een geslaagd evenement met als goed 

doel de Stichting Jens. De stichting zamelt geld in om kinderen met het Pitt Hopkins 

syndroom financieel te ondersteunen om dolfijntherapie te kunnen volgen. Aan hen is een 

cheque uitgereikt ter waarde van € 500,-- , gevolgd door een contante donatie vanuit de 

sponsoren van € 70,--. 

Op 6 juli bezocht Excelsior Rotterdam MZC’11-1. Een zeer geslaagd evenement ondanks de 

‘tegenvallende’ resultaten in de dubbele cijfers. Ron van Putten gaf een romantisch tintje aan 

deze middag door zijn vriendin Anita ten huwelijk te vragen.   

 

Maatschappelijk 

Ook sociaal draagt MZC’11 haar steentje bij. Zo zijn er rondom de jaarwisseling aan alle 

zorginstellingen in Zierikzee amaryllisbollen  uitgedeeld en in april zijn er door een aantal 

jeugdleden weer potrozen uitgedeeld aan alle bewoners van verschillende Zierikzeese 

zorginstellingen.   

Ook dit jaar waren bewoners hier weer erg blij mee, we hebben veel reacties mogen 

ontvangen, onder andere in de vorm van (zelfgemaakte) kaartjes.  

Tijdens de thuiswedstrijd MZC-Excelsior is een aantal bewoners van de Cornelia 

uitgenodigd. Zij hebben eveneens genoten van deze middag. 

De samenwerking met Kibeo, waarbij de ruimte waarin ook het wedstrijdsecretariaat 

gehuisvest is, gehuurd wordt ten behoeve van de BSO, verloopt nog steeds naar 

tevredenheid voor beide partijen.  

 

Opleidingen 

Door De Rijke Veiligheid is er dit jaar oktober, evenals vorig jaar, een reanimatiecursus 

gegeven. Deze bijeenkomsten vonden plaats bij MZC, zijn leerzaam en zeker weer voor 

herhaling vatbaar.  

Skills en Control verzorgde ook dit jaar weer een aantal clinics voor de jeugd. Intentie is om 

hier volgend jaar een vervolg aan te geven. Ook werd door Skills en Control de curus Train 

de Trainer voor trainers van jeugdteams verzorgd. 

  

Communicatie 

De belangrijkste communicatiemiddelen van de vereniging zijn de website www.mzc11.nl.,  

op de voet gevolgd door facebook en in mindere mate Instagram. Jolanda Noordijk zorgt 

voor het up to date houden van deze kanalen. 

Begin november is ook weer de jaarlijkse presentatiegids uitgegeven. Samengesteld door 

Barry Hage tekst en vormgeving, redactie Jolanda Noordijk. Beeldmateriaal werd 

aangeleverd door Kees Bin.  

http://www.mzc11.nl/


   
 

Commerciële zaken 

De sponsorcommissie heeft ook afgelopen seizoen door inzet van Saskia van Velthoven en 

Janine Heijboer weer heel wat sponsoren aan onze club weten te verbinden. Ook zijn er ter 

gelegenheid van het 100 jarig bestaan felicitatie-advertenties geplaatst in de Wereldregio. Dit 

genereerde een extra inkomstenpost van € 3.525,--. 

Op 14 november 2018 vond het jaarlijkse business event plaats bij Zeelandia. Gastspreker 

was René van der Gijp.  

Ook door de jubileumcommissie 100 jaar MZC zijn er in het afgelopen jaar substantieel 

inkomsten gegenereerd.    

  

Tenslotte 

Als laatste nogmaals 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 

 

Eva van der Have 

secretaris MZC’11 

 

 


