
Beste ZBC’er, 

Van harte hoop ik dat het goed met jou gaat en ook met allen die jou dierbaar 

zijn. 

2021 is zo goed als voorbij en opnieuw was het een heel bijzonder jaar. Een jaar 

waarin het voetbalseizoen 2020-2021 als verloren moest worden beschouwd en 

waarin het nieuwe seizoen nog voor de winterstop wederom werd stilgelegd. We 

hopen met z’n allen dat we na 14 januari weer mogen trainen en daarna weer 

wedstrijden mogen spelen. 

Dankzij jullie steun, die van onze sponsoren en financiële bijdragen van de 

overheid hebben we het ook in 2021 vol kunnen houden. Hopelijk kunnen we de 

draad in 2022 weer snel oppakken.  

2021 is ook het jaar waarin onze consul, Piet Kruysifix, er na al vele, vele jaren 

mee gestopt is. We zijn erg dankbaar voor wat hij voor onze club betekent heeft 

en hadden daarvoor graag een klein afscheidsfeestje georganiseerd, maar door 

de beperkingen kon dat niet doorgaan. We gaan ervanuit dat het in 2022 alsnog 

kan. In ieder geval is Piet opgevolgd door Leen Kruithof. 

Zo lijkt 2021 een vrijwel verloren jaar, maar er waren ondanks alle beperkingen 

toch ook positieve punten: 

• Jullie laten ZBC’97 niet in de steek en blijven ons steunen! Sterker nog: het 

aantal leden is gegroeid. 

• Zodra de kantine open mocht, wisten jullie hem weer snel te vinden. 

• Onze jeugdafdeling draait uitstekend. Er wordt goed en met veel plezier 

gevoetbald en het aantal jeugdleden groeit maar door. Inmiddels hebben we 

50 jeugdleden. Wie had dat vijf jaar geleden kunnen bedenken!! 

• Ook dit jaar verkocht onze jeugd veel loten voor de Grote Club Actie. De 

opbrengst daarvan is bijna zestienhonderd euro. Een prachtig resultaat! 

• De gemeente heeft ons € 1.500 jeugdsubsidie voor 2022 toegekend. 

 

ALV 

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

ook in januari 2022 niet in. Tijdens een ALV wordt altijd het financieel overzicht 

van het vorige seizoen getoond en toegelicht. Dat kan nu niet op die manier, 

maar via deze weg wel. 

De inkomsten en uitgaven (2020-2021) bleven beide achter bij de begroting. Dat 

zal niemand verbazen. Het belangrijkste is dat er niet meer werd uitgegeven dan 

er binnengekomen is:  Inkomsten: € 83.519 

Uitgaven: € 83.024 

Verschil: €      495 

Een positief saldo klinkt mooi, maar de eindafrekening van de KNVB over het 

seizoen 2020-2021 die altijd half juli komt, was groter dan het positieve saldo. 

Dat klinkt misschien vreemd, maar bedenk dan dat de KNVB maar de helft van 

het seizoen maandelijks een bedrag in rekening heeft gebracht 

 

Wanneer je meer wilt weten over de jaarrekening van 2020-2021, stuur dan een 

berichtje naar info@zbc97.nl  
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Sportief 

Met drie overwinningen, drie nederlagen en een gelijkspel staat ons eerste op de 

zevende plaats. Dat kan beter en dat wordt het ook, want het team raakt beter 

op elkaar ingespeeld. Dat biedt een mooi vooruitzicht voor de rest van de 

competitie. 

 

Ons tweede, zowel van de zaterdag als van de zondag, staat bovenaan. Ons 

vierde van de zaterdag staat weliswaar derde, maar heeft minder verliespunten 

dan de koploper. De andere teams draaien lekker mee in hun competities. 

Onze JO12 staat tweede en onze JO11 staat zelfs eerste. Van onze JO8 en JO7 

wordt geen stand bijgehouden, maar ze zouden ongetwijfeld eerste staan, want 

onze jeugdteams doen het geweldig! 

 

Hoe staan we er nu, halverwege het seizoen, financieel voor? 

Het gaat elk jaar beter en dat komt vooral door onze trouwe leden en onze 

sponsoren. Waar blijkt dat uit?  

• De investering in de nieuwe boiler die een jaar geleden geplaatst is, is op een 

haar na betaald. Wat er nog betaald moet worden, is slechts vijf procent van 

het totale bedrag.  

• Het einde van de aflossing van de hypotheek op onze kantine is in zicht: in de 

loop van 2023 zal die lening helemaal afgelost zijn. 

• Het innen van de contributie loopt bij de meeste leden zonder problemen. 

• In het derde en vierde kwartaal van 2021 draaide de kantine goed. Al had dat 

ook weer een nadeel: er werd net teveel omgezet om in aanmerking te 

komen voor ondersteuning vanuit de overheid, want het omzetverlies t.o.v. 

het laatste kwartaal van 2019 was minder dan 20%. 

 

De contributie voor het eerste kwartaal van 2022 wordt op de laatste dag van 

2021 geïnd. Dat is nodig omdat de hypotheek ook op die dag wordt afgeschreven 

en we hebben nog geen vet op de botten om dat zonder de contributie op te 

vangen. 

 

Mocht je als gevolg van de lockdown waarin we nu zitten, 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. 

 

We hopen van harte dat we elkaar snel weer op of langs het veld en in de 

kantine kunnen ontmoeten. 

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

beperkingen een gezond, sportief en voorspoedig 2022! 

Hartelijke groeten, 

Ruud Vlak 

voorzitter 


