
DZC’68 Voetbal op Zondag 
 
 
Inleiding 
In de Algemene Ledenvergaderingen eind 2014 en begin 2015 is het fenomeen Voetbal op Zondag aan de orde 
geweest. Waarom niet competities op zondag en waarom niet toernooien op zondag? Het bestuur heeft deze 
‘handschoen’ opgepakt en heeft in de vergadering van het bestuur en management in september 2015 een 
werkgroep Voetbal op Zondag geïnitieerd onder voorzitterschap van Gert-Jan Spit, Manager Prestatiesport bij 
DZC’68. 
 
Werkgroep Voetbal op Zondag 
In de vergadering van het bestuur en management in maart 2016 heeft de werkgroep c.q. Gert-Jan Spit 
verantwoording afgelegd van haar activiteiten. Deze activiteiten bestonden voornamelijk van het verkrijgen van 
antwoorden op vier geformuleerde vragen door het bestuur voor de werkgroep. Het verkrijgen van deze 
antwoorden is onder meer gerealiseerd door een paar meetings van de werkgroep, door een workshop op de 

Kaderdag in januari 2016 en het peilen van meningen van leden ‘langs de lijn’. 
 
Participanten werkgroep Voetbal op Zondag 
De participanten in de werkgroep Voetbal op Zondag waren: Carla Niezen, Anne de Boer, Jordy van Dam, 
Herman Dommerholt, Rick Elferink, Pascal Hertogh, Wim Hoopman, Tim Hortstik, Theo Milder, Gerrit Radstake, 
Gert-Jan Spit (voorzitter c.q. kartrekker), Nino Worm. 
 
Vragen bestuur aangaande Voetbal op Zondag  
De vier vragen die het bestuur had neergelegd bij de werkgroep Voetbal op Zondag luidden als volgt: 

1. Moet DZC in de toekomst (vanaf juli 2016) zelf initiatieven ontplooien tot het organiseren van 
sportactiviteiten buiten de door de KNVB aangeboden competities? 

2. Moet DZC in geval van aangeboden of zelf georganiseerde toernooien toestemming aan ouders vragen 
of hun kinderen mogen deelnemen? 

3. Moet DZC in de toekomst (vanaf juli 2016) KNVB-competitievoetbal aan haar leden aanbieden en zo ja, 

waaruit bestaat dit competitieaanbod (prestatief en/of recreatief)? 
4. Moet de vereniging in geval van een statutenaanpassing (dat zondagvoetbal mogelijk zou maken) haar 

naam veranderen? 
 
Antwoorden werkgroep Voetbal op Zondag 
De vier antwoorden die zijn geformuleerd door de werkgroep Voetbal op Zondag luidden als volgt: 

1. Ja. Intern: de activiteiten van DZC zijn gefocust op de zaterdag. Extern: denk aan verhuur (bijvoorbeeld 
bedrijventoernooi e.d. op zondag). 
Ja. Vanwege: 
- financieel meer stootkracht te genereren; 
- nieuwe accommodatie optimaal te gebruiken; 
- nieuwe dimensies en kansen voor DZC; 
- rekening houden met: vrijwilligers worden extra belast en geen KNVB gerelateerde activiteiten op 

zondag. 
2. Ja. Wanneer een speler of de ouders daarvan niet willen participeren aan activiteiten op zondag mag de 

leiding van dit desbetreffende team hier geen sancties aan verbinden voor de daaropvolgende 
activiteiten. Eenmalig aan het begin van het seizoen toestemming vragen aan ouders is voldoende, 
daarna niet meer nodig. 

3. Nee. DZC moet een zaterdagclub blijven en onder geen enkel beding op zondag in competitieverband of 
bekervoetbal uitkomen. 

4. Nee. DZC blijft namelijk alleen op zaterdag in competitieverband of bekervoetbal uitkomen. 
 
Samengevat luiden deze antwoorden als volgt: 

- geen competitie- en/of bekervoetbal op zondag; 
- naamsverandering is niet aan de orde; 
- spelers en ouders wel om toestemming vragen (eenmalig voldoende); 
- geen sancties verbinden als een bepaalde speler niet deelneemt aan activiteiten op zondag; 
- focus van DZC ligt op de zaterdag; 
- verhuur van accommodatie op zondag  prima; 

- niet KNVB gerelateerde activiteiten op zondag  prima. 
 
 
 
 
 



Behandeling c.q. afhandeling resultaten werkgroep Voetbal op Zondag 
Zoals al vermeld heeft de werkgroep Voetbal op Zondag in de vergadering van het bestuur en management in 
maart 2016 verantwoording afgelegd over haar activiteiten. Na behandeling van de antwoorden en de 
samenvatting daarvan is het totale pakket geaccordeerd. Daarna is afgesproken dat het bestuur alle ins and outs 
van het wegzetten in de vereniging voor haar rekening neemt. 
 
In de vergadering van het bestuur in april 2016 is deze zaak aan de orde geweest en is er vooral stil gestaan bij 
het fenomeen van de eventuele toernooien op zon- en christelijke feestdagen. Er is afgesproken hier een korte en 
transparante handleiding voor te maken, die met ingang van het seizoen 2016-2017 kan worden gebruikt. De 
terugkoppeling van de case Voetbal op Zondag en de voornoemde handleiding is geschied in de Algemene 
Ledenvergadering van mei 2016. 
 
Handleiding inzake toernooien op zondagen 
Ten aanzien van het deelnemen aan toernooien op zondagen gelden de volgende regels voor bestuur, 
management, coördinatoren en trainers en leiders. 
 
Bestuur en management. Het deelnemen aan toernooien op zon- en christelijke feestdagen hoeft niet te worden 
gecommuniceerd aan het bestuur en management. 
 
Coördinatoren. De coördinatoren hebben een zorgplicht ten aanzien van het onder de aandacht van het 
fenomeen Voetbal op Zondag aan de onder hen vallende trainers en leiders. Het deelnemen aan toernooien op 
zon- en christelijke feestdagen moet door trainers en leiders worden gemeld aan de coördinatoren. 
  
Trainers en leiders. De trainers en leiders moeten de volgende procedure bewandelen, voordat er wordt 
ingeschreven op toernooien op zon- en christelijke feestdagen: 

- vóór de start van ieder seizoen wordt aan iedere speler of ouder, van het team waar de trainers en 
leiders verantwoordelijk voor zijn, gevraagd of zij wel of niet instemmen met eigen deelname of de 
deelname van hun kind of kinderen aan toernooien op zon- en christelijke feestdagen; 

- de trainers en leiders zijn vrij op welke wijze zij deze vraag wegzetten en het antwoord binnenhalen. 
Wanneer een speler of de ouders daarvan niet willen participeren aan activiteiten op zon- en christelijke 
feestdagen mag de leiding van dit desbetreffende team hier geen sancties aan verbinden voor de daaropvolgende 
activiteiten. 
 
Communicatie 
Ten aanzien van de communicatie van Voetbal op Zondag is afgesproken deze notitie op de site te plaatsen onder 
Info DZC’68/Beleidstukken en in DZC voor Dummies. 


