Notulen ZCC-voorjaarsvergadering 11 maart 2020
Locatie: clubgebouw p.v. Zaanstreek-Noord
Aanvang: 20.00u
Aanwezig bestuur: Marcel Kroon, Marcel Kuyt, Jan van den Bosch, Marco Braspenning (vz), Marit
Kramer (secr).
Afwezig bestuur: Janus Kat, Jon Siemons, Richard Faber (pen.)
Vertegenwoordigers verenigingen: Jan Kaman (De Postduif), Ron Bos, Janus Kat, Cor Kroon, Henk
Bulstra, Co ten Haken (Zaanstreek-Noord), R. Moes (BVZ) en Jan van den Bosch (De Koerier).

1. Opening
Marco Braspenning opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Bestuursmededelingen
Geen.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Notulen voorjaarsvergadering 2019
Marco bespreekt de notulen van de voorjaarsvergadering van 2019. Er zijn geen opmerkingen. De
notulen gaan rond en worden ondertekend voor akkoord door 1 of 2 vertegenwoordigers van iedere
vereniging.
5. Financieel verslag 2019
Marco geeft aan dat dit jaar de financiële verslaglegging achterwege blijft. Excuus namens bestuur voor
het ontbreken van financiële verslaglegging over 2019 aan de leden. Dit door prive-omstandigheden
van penningmeester Richard Faber. Na seizoen 2020 zullen de cijfers voor 2019 en 2020 alsnog
worden opgesteld. Globaal worden cijfers doorgenomen. Bankstand bedraagt e. 7.690,-. Te verwachten
inkomsten aan advertentiekosten +/- e. 3.100,-. Dit betreft de vermeldingen van de advertentie’s op de
website. Verder nog wat inkomsten te verwachten naar aanleiding van de verkoop op 28 maart a.s.. Op
financieel gebied zijn de resultaten van de ZCC positief te noemen.
6. Compuclub
Maart 2019 besloten de vier verenigingen unaniem om een rekenmodule af te nemen bij de Compuclub.
Medio oktober 2019 werd de omzetting naar de Compuclub, na 7 maanden mailcorrespondentie van de
secretaris met de Compuclub, succesvol afgerond. Totale kosten voor afname van de rekenmodule
bedragen e. 617,30 (Zaanstreek-Noord e. 283,24, BVZ e. 144,82, De Koerier e. 100,52 en De Postduif
e. 88,72). Rekeningen zijn na afloop van het seizoen op basis van aantal ingezette duiven per
verenigingen x 2 cent per duif, door de vier verenigingen voldaan aan de ZCC. De ZCC heeft een
automatische machtiging afgegeven aan de Compuclub. De kosten worden na iedere vlucht
automatisch van de ZCC rekening afgeboekt.

Jaarlijks dient de secretaris van de ZCC de mutaties in de divisie-indeling en de leden die niet vallen
binnen het werkingsgebied van de ZCC door te geven aan de Compuclub. De Compuclub maakt
gebruik van de door de vier verenigingen afzonderlijk opgegeven leden / lidnummers.
Hoewel de serviceverlening van de Compuclub te wensen overlaat, constateert het bestuur, dat met de
overgang naar de Compuclub het voorbestaan van de Z.C.C. (attractie-vereniging) en daarmee het
samenspel van de ZCC met alle gezelligheden hierbij horend gewaarborgd is voor de komende jaren.
Niet meer omkijken, maar vooruit kijken!
7. Kampioenenhuldiging
De kampioenenhuldiging staat gepland voor zaterdag 8 november in het clubgebouw van BVZ. Een
week eerder dan de Sint intocht. Bewust heeft het ZCC bestuur nu gekozen voor deze locatie. Roulatie
van locatie voor deze activiteit binnen de vier clubgebouwen vindt het bestuur belangrijk. Ruud Moes
oppert een feestelijke avond in De Prins in Westzaan. Het bestuur geeft aan in het seizoen 2021 te
voelen voor een dergelijke optie gelet op het feit dat de ZCC dan 90 jaar bestaat.
8. PR – Media
Gezocht wordt door het bestuur naar een alternatief voor De Zaankanter (= failliet). Rodi Media kan een
optie zijn. Marco heeft deze zaak onder zijn hoede. Bert Braspenning blijft in dit geval vaste
verslaggever. Marit regelt aanlevering bij de krant. Voor wat betreft foto’s van liefhebbers zal komend
seizoen worden teruggevallen op de foto’s van seizoen 2019. In seizoen 2021 zal de ZCC weer in actie
komen voor foto’s, mede gelet op het 90-jarig bestaan van de ZCC. Liefhebbers die een eerste spelen
in de Ere of Eerste divisie waar nog geen foto’s van zijn, daar zal een bezoek worden gebracht voor het
maken van een of meerdere foto’s. Voor Zaanstreek-Noord heeft Gerard Dekker dit seizoen weer de
toezegging gedaan om de verslaglegging voor zijn rekening te nemen. Iedere vereniging is
verantwoordelijk voor het schrijven van een verslag in geval een eigen liefhebber een eerste in de ZCC
speelt.
9. Voorstellen Z.C.C.-bestuur 2020
Divisie-indeling
Marco bespreekt de nieuwe indeling van de Ere- en de Eerste divisie.
Promotie naar de Ere-divisie: Jon Siemons, Co ten Haken en Jan van den Bosch
Ten aanzien van de beëindiging van de combinatie Veni Vidi Vici is besloten Tom Jansen te handhaven
in de Ere-divisie. Familie Smit zal worden toegevoegd aan de Eerste divisie.
Degradatie naar Eerste divisie: Alex Brak, Nico de Jong en fam. Smit
Van de zijde van Ron Bos en Henk Bulstra wordt opgemerkt dat de toevoeging van Alex Brak, Nico de
Jong en fam. Smit mogelijkerwijs tot een ‘strijdloze’ Eerste divisie kan leiden. Ruud Moes onderstreept
deze mening. Het bestuur blijft bij haar standpunt en handhaaft de voorgestelde promotie en
degradatie. 3 ZCC liefhebbers, Jon Siemons, Jan van den Bosch en Co ten Haken krijgen op basis van
hun uitstekende resultaten een welverdiende promotie. Daarbij was de eindstand bij het generaal
bepalend. En 3 ZCC liefhebbers worden teruggeplaatst op basis van hun resultaten in de Ere-divisie.
Het bestuur onderstreept dat wisseling in de divisie-indeling altijd aanleiding zal blijven tot discussie,
maar blijft bij haar keuze. Liefhebbers kunnen niet zelfstandig opteren bij het bestuur voor plaatsing in
de Ere-divisie.

Uitslagen / kampioenschappen
Voor wat betreft de uitslagen / kampioenschappen wordt aansluiting gezocht bij de door afd.6 NH
gehanteerde uitslagen / kampioenschappen. Regelgeving van afd.6 NH wordt gevolgd.
Discussie wordt gevoerd ten aanzien van het gevolgde punten systeem 1 op 10 VERFIJND. Een enkele
liefhebber heeft bij de voorzitter aangegeven terug te willen naar het oude ZCC punten systeem, waarbij
een begrenzing was ingebouwd ten aanzien van het aantal ingezette duiven dat meetelde voor de
punten.
Het bestuur benadrukt dat voor wat betreft het punten systeem 1 op 10 VERFIJND aansluiting is
gezocht bij afd.6 NH. Op deze wijze kan de besluitvorming van afd.6 NH worden gevolgd in zaken en
regelgeving die de ZCC uitslag aangaan. Het bestuur handhaaft nadrukkelijk het systeem 1 op 10
VERFIJND.
Attracties Z.C.C. 2020
Het bestuur van de Z.C.C. heeft voorgesteld aan haar leden om het aantal te vervliegen attracties te
maximeren. Dit voorstel kreeg de handen van de leden niet op elkaar. De leden kwamen tijdens de
vergadering met een tegenvoorstel om de prijs per attractie te verlagen. Het voorstel tot een verlaging
van de attractie prijs naar e. 30,- is ten tijde van de vergadering aangenomen. De attractievluchten
gelden voor alle vluchten gevlogen binnen de ZCC, mits de bijdrage ad e. 20,- door de liefhebber is
voldaan. Voorts werd door de leden, met name Janus Kat opperde dit voorstel, om in het seizoen 2021,
de bijdrage ad . 20,- te verhogen naar e. 25,-. Dit voorstel neemt het bestuur mee naar volgend seizoen.
In 2020 blijft de bijdrage e. 20,-. Voor 1 april a.s. zullen de Specials op de website door de secretaris
worden gepubliceerd. Het vliegprogramma van afd.6 NH worden gevolgd.
Specials 2020
De voorzitter heeft het voorstel omtrent een aanpassing van de regels van de ‘Super-Jaarling’
besproken tijdens de vergadering. Dit voorstel werd niet met enthousiasme ontvangen voor de
aanwezige leden. De leden kwamen na overleg met een tegenvoorstel. Iedere ZCC-liefhebber mag
voor 1 april a.s. 2 jaarlingen selecteren en opgeven bij de secretaris om mee te dingen naar de pot van
e. 450,- voor de Ere- en de Eerste divisie apart. Voor de klassering blijven de huidige regels vermeld op
de website van kracht. Mits de ZCC-liefhebber de bijdrage van e. 20,- heeft voldaan. Marcel Kroon
wordt voorzien van een actuele lijst met jaarlingen en ZCC-liefhebbers. Het tegenvoorstel wordt tijdens
de vergadering aangenomen. Het systeem zal in 2021 opnieuw worden beoordeeld.
10. Rondvraag
Co ten Haken en Ruud Moes brengen het punten van de gekochte duiven van de ZCC Kampioenendag
naar voren. Komt er nog een factuur? Moeten we nog betalen? Weet de liefhebber wie zijn bon heeft
gekocht? Marco geeft aan dat de factuur aan de kopers zal worden verzonden. Kopers mogen
zelfstandig contact opnemen met de liefhebber om het afhalen van de duif af te spreken.
Ruud Moes brengt de problematiek van het vervoer cq. manden naar voren. Tijdens de ALV van afd.6
NH is dit onderwerp tussen neus en lippen door behandeld tijdens de rondvraag. Dit onderwerp doet
veel stof opwaaien tijdens deze vergadering. Afd.6 NH heeft het vervoer geregeld samen met afd.5 ZH.
Kortgezegd komt het er op neer dat de manden die afzondelijk eigendom zijn van de vier zaanse
verenigingen zullen worden vervoerd door een andere vervoerder. Maar de zorg wordt uitgesproken of
de Zaanse verenigingen hun schone en in perfecte staat verkerende manden wel terugzien op de

vereniging en niet worden verwisseld met manden die eigendom zijn van andere afdelingen… Waar
blijven onze mooie Zaanse manden?! De aanwezige leden hebben van gedachten gewisseld om de
Zaanse manden te markeren. Sommige verenigingen kiezen voor het ‘inslaan’ van
verenigingsnummers. Maar unaniem wordt gekozen voor de oplossing om de manden met de ‘ZCC’
letters in groen te spuiten. Marcel Kroon regelt op zijn werk een sjabloon waar de vier verenigingen
gebruik van kunnen maken. Marit Kramer koopt spuitbussen met groene verf. De letters worden aan de
voor- en achterzijde gespoten op alle Zaanse manden. Kosten welke hiervoor worden gemaakt worden
door de penningmeester doorbelast aan de verenigingen naar rato van het aantal manden dat dient te
worden gespoten.
11. Sluiting
Marco sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Volgende voorjaarsvergadering: naar verwachting woensdag 10 maart 2021 – p.v.Zaanstreek-Noord.

