
Beste ZBC’ers, 

Van harte hoop ik dat het goed gaat met jullie en alle dierbaren om je heen. 

2020 zit er bijna op. Het was een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin het 

voetbalseizoen 2019-2020 in maart plotseling werd afgebroken. Wedstrijden 

mochten niet meer gespeeld worden, trainingen konden niet doorgaan en onze 

prachtige kantine moest op slot. Na zes weken mocht de jeugd weer trainen, 

maar wedstrijden kwamen er niet meer en de kantine bleef de rest van het 

seizoen dicht. 

Dankzij jullie steun, die van onze sponsoren en een financiële bijdrage van de 

overheid hielden we het vol en keken we allemaal reikhalzend uit naar 1 juli 

2020. Op die dag begon niet alleen het nieuwe seizoen, maar mocht onder 

strikte voorwaarden en regels ook de kantine weer open. Jullie wisten de kantine 

weer snel te vinden. Bovendien legde een nieuwe sponsor tien zonnepanelen op 

het dak van de kleedkamers. 

Omdat de gemeente in overleg het onderhoud van de velden naar voren had 

gehaald, kon er vanaf augustus al weer getraind worden. De trainingen werden 

goed bezocht, het aantal leden groeide, we schreven meer teams in voor de 

competitie en in september kregen we een positief bericht van het 

coöperatiefonds van de Rabobank. Het fonds zegde ons € 7.500 toe voor het 

vervangen van de boilers in de kleedruimte. Dat is niet genoeg, maar wel een 

mooie bijdrage. 

Kortom: met veel plezier begonnen we aan het nieuwe seizoen! 

Maar het zat opnieuw tegen! 

In het laatste voetbalweekend werd er een wedstrijd van zondag 2 gestaakt die 

er uiteindelijk tot leidde dat het bestuur dat team uit de competitie die inmiddels 

weer stil lag, heeft moeten halen. 

Wederom werd alles stilgelegd: geen wedstrijden meer, trainen alleen in (heel) 

kleine aantallen, alleen de jeugd mocht gelukkig blijven trainen en de 

kleedkamers en de kantine moesten opnieuw dicht. We weten nog niet hoelang 

dit allemaal gaat duren, maar …. 

Er zijn ook lichtpuntjes: 

• Jullie laten ZBC’97 niet in de steek en blijven ons steunen! 

• Onze jeugdleden verkochten meer loten voor de Grote Club Actie dan in de 

afgelopen tien jaar, nl. 711. Tachtig procent van dat bedrag is voor de 

vereniging en dat zal de jeugd ten goede komen. 

• Half december is de nieuwe boiler in de kleedruimte geïnstalleerd, dus als er 

straks weer gedoucht mag worden, dan kan dat ook prima! 

• Onze penningmeester vroeg ondersteuningssubsidies aan bij de overheid en 

die trok opnieuw de portemonnee. 

• Onze trainer, Robert Mohan, verlengde zijn contract. 

• Door minder stroom- en gasverbruik kregen we anderhalve maandtermijn 

terug. 

 



ALV 

Een algemene ledenvergadering (ALV) gevolgd door een nieuwjaarsreceptie zit er 

in januari niet in. Tijdens een ALV wordt altijd het financieel overzicht van het 

vorige seizoen getoond en toegelicht. Dat kan nu niet op die manier, waar via 

deze weg wel. 

De inkomsten en uitgaven (2019-2020) bleven beide achter bij de begroting. Dat 

is niet zo verwonderlijk, maar het belangrijkste is dat er niet meer werd 

uitgegeven dan er binnengekomen is: 

Inkomsten: € 98.110 

Uitgaven: € 98.015 

Verschil: €       95 

 

Wanneer je daarover meer wilt weten, stuur dan een berichtje naar 

info@zbc97.nl  

 

Het is moeilijker om iets over de financiële situatie van dit moment te zeggen, al 

was het maar dat de Rabobank die toegezegde € 7.500 wel heeft overgemaakt, 

maar de factuur van de vorige week geïnstalleerde nieuwe boiler moet nog wel 

betaald worden en aan die € 7.500 hebben we absoluut niet genoeg.  

Bovendien moet de huur van de velden voor dit kwartaal nog betaald worden en 

wordt de hypotheek aan het eind van deze maand weer afgeschreven. 

Daarom is het heel belangrijk dat begin januari de contributie gewoon geïnd kan 

worden en er niet of nauwelijks bedragen gestorneerd worden. Mocht je echt in 

de problemen komen door het betalen van de contributie, dan kun je contact 

opnemen met een van de bestuursleden. Samen zoeken we dan naar een 

oplossing. Overigens zijn er ook leden die dit seizoen nog helemaal geen 

contributie hebben betaald. Als dat ook voor jou geldt, wil ik je met klem vragen 

om binnen twee weken in ieder geval de eerste helft van het seizoen te betalen 

en de andere helft voor 1 april. 

 

Bovendien hopen we van harte dat onze sponsoren in 2021 ons net zo blijven 

steunen als in 2020, want zonder contributie en zonder sponsoring komen we er 

niet. 

 

Ondanks de coronacrisis ziet onze financiële situatie er mede dankzij de steun 

van de overheid niet verkeerd uit. De situatie is (nog) niet ongunstiger dan voor 

corona. Het is natuurlijk wel van belang dat alle leden ons blijven steunen, dat er 

snel weer gevoetbald kan worden en dat we elkaar weer in onze kantine mogen 

ontmoeten. Daar kijken we allemaal naar uit. 

Namens het bestuur wens ik jou en allen die jou dierbaar zijn, ondanks alle 

beperkingen: goede feestdagen en een gezond, sportief en normaal 2021! 

Hartelijke groeten, 

Ruud Vlak 

voorzitter 

mailto:info@zbc97.nl

