
 
Notulen 28-05-2020 Algemene leden vergadering 

 
Starttijd: 20:00 
Einde: 21:00 
 
Aanwezig: Alan Montano (voorzitter) en Chiel Damen (Secretaris) 
 
Onderwerpen: 
 
1. Opening 
2. Ambitie en visie 
3. Doven en statutenwijziging 
4. Jeugd 
5. Koepel teams 
6. Scheidsrechters 
7. Sponsoring 
8. Afsluiting 
 
 
1. Opening 
 
Door de coronacrisis kan de ALV alleen via een videoverbinding doorgang vinden. Vooraf 
konden leden vragen stellen over de onderwerpen en de statutenwijziging inzien. 
 
2. Ambitie en visie 
 
Voor komend seizoen worden er drie selectieteams ingeschreven in de KNVB competitie.  
We hebben te horen gekregen van de KNVB dat FCZS 1 2 kan uitkomen in de 1e klasse en 
FCZS in de 2e klasse. Het doven team speelt als FCZS 3 in de 3e klasse. 
 
FC Zaanstad 1 – 1e klasse (A-categorie) – Speeldag: Vrijdag 
FC Zaanstad 2 – 2e klasse (A-categorie) – Speeldag: Maandag 
FC Zaanstad 3 – 3e klasse (B-categorie) – Speeldag: Vrijdag 
 
3. Doven en statutenwijziging 
 
Een doventeam in de Nederlandse dovencompetitie. 
Op drie zondagen wordt deze competitie afgewerkt. Doelstelling is kampioen worden en 
plaatsen voor de DCL. Om dit mogelijk te maken moeten de statuten worden aangepast. 
Een meerderheid van onze leden moeten akkoord gaan om dit door te kunnen voeren. 
Het goedkeuren van de statutenwijziging kan via de website. 
Er zijn 62 van alle 77 leden of aanwezig geweest of hebben de video de volgende dag 
bekeken. Er zijn daaruit geen vragen binnen gekomen. Van alle leden zijn er 54 leden 
akkoord gegaan met de notulen en statutenwijziging. 
 
 
 
 
 



4. Jeugd 
 
Er worden twee jeugdteams ingeschreven in de KNVB Topklasse. 
Een JO17-1 komt over van Kondo Budjang en een JO15-1 team is zelf gevormd door middel 
van selectietrainingen. Op 24 juli en 7 augustus worden nog twee open selectietrainingen 
georganiseerd. De contributie voor een jeugdspeler is bepaald op € 80 voor komend seizoen. 
 
5. Koepel teams 
 
Er worden 6 herenteams en 1 dames team ingeschreven in de Zaanse Koepel competitie. 
De teams worden ingeschreven in de 1e klasse (4e en 5e), 2e klasse (6e), 3e klasse (7e), 5e 
klasse (8e) en het dames team in de 1e klasse. 
 
6. Scheidsrechters 
 
Voor de teams in de koepel hebben we twee vrijwilligers die fluiten waar zij kunnen bij de 
wedstrijden waar geen officiële scheidsrechter op staat. Het zal echter voor kunnen komen dat 
beide scheidsrechters verhinderd zijn, waardoor er een speler zal moeten fluiten. Alle teams 
zullen voor aanvang van de competitie de spelregels toegestuurd krijgen.  
Als een team zelf dient te fluiten dan wordt dit tijdig doorgegeven door Sander Boonstra, die 
de scheidsrechterszaken op zich neemt. 
 
7. Sponsoring 
 
Om de toekomst van de club te waarborgen heeft het bestuur een sponsorplan met 
sponsorpakketten opgesteld. Indien er potentiële of geïnteresseerden sponsors zijn kan er een 
sponsor brochure worden aangevraagd bij het bestuur.  
 
De volgende sponsoren zijn voor komend seizoen vastgelegd: 
 
APSU AGENCY - FC Zaanstad 1 (Hoofdsponsor) 
 
Stefano Denswil - FC Zaanstad 2 en 3 
 
Stuurman Makelaars - FC Zaanstad 4 
 
ZSAlliance - FC Zaanstad 5 
 
APSU AGENCY - FC Zaanstad 6 
 
APSU AGENCY - FC Zaanstad 7 
 
ZSAlliance - FC Zaanstad 8 
 
Brandley Kuwas - FC Zaanstad JO17 en JO15 
 
Overige sponsoring: 
 
Mixed Groundz Jason Paper  3Winfra 


