Notulen Algemene Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

13 september 2010
Indoor-Sportcentrum Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering 10 februari 2010
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag Strafcommissie
8. Verslagcommissie van Beroep
9. Samenstelling bestuur (Aftredend en niet herkiesbaar Voorzitter Gerrit Vlassak)
10. Rondvraag
11. Sluiting
1.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle GSM telefoons
uit te zetten. Er zijn teams die bij binnenkomst nog niet getekend hebben.
Ik verzoek jullie dit alsnog te doen anders volgt er een boete.
Voor mij is dit de laatste keer dat ik de vergadering leid maar daarover straks meer.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 10 februari 2010

Over de notulen zijn geen aan c.q. opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en
bedankt secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

Het JD toernooi is niet naar wens verlopen.
Een team is niet verschenen en een ander team weigerde verder te spelen.
Gelukkig was er een team, welk al was uitgeschakeld voor de volgende ronde, bereid de
opengevallen plaats in te nemen. Ook was een team dat de beker voor het behaalde
kampioenschap, zonder een van de bestuursleden in kennis te stellen, mee heeft
genomen. Dit is voor ons als bestuur onaanvaardbaar. Wij zullen het team hierover
aanspreken. Buiten bovengenoemde zaken is het verder goed verlopen. Het bestuur zal
ook kijken om het tijdstip van begin en einde aan te passen. Vooral het einde rond de
klok van 23:00 uur vinden de deelnemende teams aan de late kant.
Voorzitter zegt de regels betreffende deelname aan te passen.
Hij doet hiertoe een aantal voorstellen.
- Alle Kampioenen zijn verplicht aan het toernooi deel te nemen.
- Indien men niet wenst deel te nemen dient de betreffende kampioen uiterlijk 14
dagen voor de datum van het toernooi dit schriftelijk aan het secretariaat kenbaar
te maken.
- Indien in een bepaalde klasse op die datum, de kampioen nog niet bekend is,
dienen de teams die daarvoor in aanmerking komen als zodanig te handelen.
- Indien men niet deelneemt en men heeft zich niet tijdig heeft afgemeld, zal een
boete van € 100,00 worden opgelegd.
- De teams die deelnemen dienen minimaal, met 8 spelers aan het toernooi deel te
nemen, en zorgen dat er een lijnrechter aanwezig is.
- Het bestuur behoudt zich het recht voor de Bekerkampioen of de verliezend
finalist voor het toernooi uit te nodigen.
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Aan het einde van het toernooi worden alle kampioenen en de finalisten van het
toernooi gehuldigd.
- Aan de winnaar van het toernooi wordt de Jan Dankers wisselbokaal overhandigd,
en ontvangt als algemeen kampioen van de NZVB eveneens de kampioensbeker.
Aanwezigen gaan hiermee akkoord. Zij zullen worden opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement.
Ook wij als NZVB willen vooruit. Er wordt overwogen om nog meer te digitaliseren.
I.s.m. ESR zal gekeken worden om een nieuwe huisstijl te ontwerpen. Dit zal door
studenten van de eindhovense school worden uitgevoerd. Zij zullen dit samen met ons
gaan bekijken. Er zal gewerkt worden om de huisstijl aan te passen. Dit betekent dat
zowel briefpapier, enveloppen, stamkaarten, alsmede spelerskaarten worden aangepast.
Hierbij zal de herkenbaarheid van de NZVB niet uit het oog worden verloren.
Jan Bastiaans:
We hebben sinds de oprichting nog steeds hetzelfde logo. Dit is voor iedereen
herkenbaar en dat moet ook blijven. De kleuren moeten niet veranderen het mag wel
wat moderner zijn.
Marcel Kalkers:
We zullen in een projectgroep waarin 2 leden van het bestuur zitting hebben en een
medewerker van de ESR en 4 leerlingen van de Eindhovense School dit allemaal gaan
bekijken. De eerste ontwerpen zullen op de site worden geplaatst zodat iedereen een
mening kan geven. Het bestuur zal op de vergadering in februari 2011 alles presenteren.
5.

Jaarverslag secretaris

Secretaris leest het jaarverslag voor. Zonder aan- of opmerkingen wordt het
goedgekeurd. Voorzitter bedankt secretaris voor opmaken van het verslag.
6.

Jaarverslag penningmeester

Penningmeester toont het jaaroverzicht. Hij maakt hierbij de volgende opmerkingen.
Ik ben tot de ontdekking gekomen na overname van alle stukken dat er zaken niet zijn
vermeld op de eindafrekening van het vorige seizoen. Ik heb bij mijn aanstelling
aangegeven dat ik met een schone lei wil beginnen. Oude openstaande vorderingen,
ontstaan uit de voorgaande 7 seizoenen, zijn afgeboekt als oninbaar. Hierdoor is een
negatief resultaat ontstaan. Ik verwacht het volgende jaarverslag een positief saldo te
kunnen presenteren. De contributie betalingen lopen goed. De slogan ‘niet betalen is
niet spelen’ werkt. De teams en dat zijn er weinig die nog niet betaald hebben
ontvangen hun papieren niet. Men moet eerst betaald hebben.
Het jaarverslag is door de leden goedgekeurd en aan het bestuur is decharge verleend.
Waarborg:
Teams die aan het einde van het seizoen aangeven dat ze stoppen kunnen hun
waarborgsom, mits aan alle ander verplichtingen is voldaan, deze terugkrijgen onder de
volgende voorwaarde:
- Voor 1 oktober van het nieuwe seizoen dient men dit schriftelijk te melden aan
het secretariaat.
- Het secretariaat speelt dit door naar de penningmeester die tot uitbetaling zal
overgaan.
- Na 1 oktober vervalt het recht tot teruggave en komt het bedrag ten goede aan
de NZVB.
7.

Verslag Strafcommissie

Er zijn afgelopen seizoen 13 zaken behandeld (waarvan enkele ernstig) en uitspraak
gedaan. Tegen 1 uitspraak is hoger beroep aangetekend.
De strafcommissie is op zoek naar aanvulling van 1 persoon. Indien U zich geroepen
voelt kunt U dit kenbaar maken aan het secretariaat.
Gerrit:
Het door de strafcommissie gevoerde beleid is goed. Men legt zich neer bij de door de
strafcommissie uitgesproken straffen.
Een compliment voor de strafcommissie is hierbij zeker op zijn plaats.
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8.

Verslag commissie van Beroep

De Beroepscommissie heeft 1 zaak behandeld. De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn
die de commissie willen komen versterken. Commissie bestaat op dit moment uit 4
personen vandaar de vraag naar versterking van een persoon. Aanmelden kan
geschieden door een mail te sturen naar de voorzitter. Het adres staat op de website.
Gerrit:
Ook voor jullie is het soms moeilijk om zaken te behandelen. Het afgelopen jaar is het
meegevallen gezien het aantal. Ook naar jullie als commissie toe de complimenten hoe
jullie de zaken afhandelen.
9.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Het bestuur heeft een kandidaat gevonden die de plaats als voorzitter van mij wil
overnemen. Het is Pim Lamers. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben
aangemeld stel ik voor hem te benoemen als voorzitter van de NZVB. De vergadering
gaat hiermee akkoord. Pim ik wil je verzoeken plaats te nemen achter de bestuurstafel
en je voor te stellen.
Mijn naam is Pim Lamers, gehuwd en 3 kinderen en werkzaam bij de GGD.
Ik zit 30 jaar in het zaalvoetbal 15 jaar KNVB en 15 jaar NZVB. Als voorzitter ben ik
bereid mij vrije tijd hier in te stoppen. Ik heb tijdens de vergadering gemerkt dat er een
goede sfeer is. Het zaalvoetbal is een mooie sport. 2 bestuursleden zijn mij niet
onbekend dus ik denk dat ik in een warm nest terecht kom.
Wij zullen ons met z’n allen, ook jullie als teams, moeten inzetten om dit zo te houden.
Ik zal nog meer aandacht besteden aan het PR gebeuren.
Een andere wens van mij is het houden van een enquête onder de leden.
Wat ik heb begrepen van de vertrekkende voorzitter is dit niet altijd gemakkelijk.
Gerrit:
Als aftredend voorzitter wil ik mij tot jullie richten.
De afgelopen 4 jaar dat ik voorzitter ben geweest heb ik als zeer positief ervaren.
Wij hebben als bestuur heel veel zaken voor jullie kunnen regelen.
Meningverschillen werden altijd intern opgelost zoals ook met teams als die er waren.
De NZVB is een gezonde bond die nog jaren, naar ik hoop, zal kunnen blijven bestaan.
Marcel Kalkers:
Gerrit, namens het bestuur richt ik mij tot jou.
Na 4 jaar is het al weer zover dat Gerrit zijn taken gaat overdragen. Dat is toch een jaar
langer dan hij aanvankelijk had beloofd.
We hebben Gerrit leren kennen als een fanatieke bestuurder die met een frisse wind
zaken wilde stroomlijnen en verbeteren. Soms kon het hem daarbij niet snel genoeg
gaan. Een aantal zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd:
Doorlichten en aanpassen van ons huishoudelijk-, tucht- en wedstrijdreglement;
Aanpassen van onze spelregels aan de huidige situatie;
Vereenvoudiging en verbetering van onze webdiensten bij een nieuwe webhost;
Het betaalgedrag van teams verbeteren met zijn motto “NIET BETALEN = NIET
SPELEN”;
Opschonen van de debiteurenlijst en daarmee helderheid krijgen in de werkelijke
financiële situatie;
Een gepaste invulling geven aan ons jubileumjaar, het 40-jarig bestaan van de
NZVB;
Stimulans van het scheidsrechterscorps in de vorm van een bonus/boeteregeling;
Meer publiciteit rondom de NZVB.
Bij het laatste is gebleken dat het zeer moeilijk is om dit structureel te continueren.
Bij tal van zaken liet Gerrit zich zien, wat door de leden zeer gewaardeerd wordt.
Zo was Gerrit bijna elke maandag aanwezig op het Bondsburo, bezocht vele
scheidsrechtersvergaderingen, sloeg geen enkele bestuursvergadering over en liet zich
graag in de zaal zien.
Daar waar het uiteindelijk om gaat: zaalvoetbal!
Gerrit heeft zich ook bij diverse incidenten daadkrachtig getoond, waarbij steeds een
werkbare oplossing werd gevonden voor alle partijen.
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Voor de toekomst staan nog een aantal zaken voor het bestuur op de agenda.
Initiatieven waarbij Gerrit ook weer nadrukkelijk aan de basis staat. Onder leiding van
een nieuwe voorzitter moet dit vorm gaan krijgen. De voortekenen daarvoor zijn zeer
positief.
Gerrit, we willen je bedanken voor alles wat je voor ons betekend hebt en voor de
prettige samenwerking.
Om deze dank kracht bij te zetten hebben we een attentie voor je, maar vanzelfsprekend
nemen we in besloten kring ook nog op gepaste wijze afscheid van je.
We hopen je op welke manier dan ook nog vaak te mogen begroeten en wensen je veel
succes en plezier in alle dingen die nog op je pad komen!
Gerrit:
Zoveel lofuitingen had ik niet verwacht. In de 4 jaar is er veel gebeurd en tot stand
gekomen. Het doet me goed dat de overige bestuursleden blijven. Jullie kunnen veel
plezier aan ze beleven. Hartelijk dank voor alles en het gaat jullie allemaal goed.
Ik geef nu het woord aan Pim Lamers, de nieuwe voorzitter, die de vergadering verder
zal leiden.
10. Rondvraag
Piet Salens (secretaris)
Na afloop worden enveloppen uitgereikt met bescheiden voor de a.s. competitie.
Harry Vollaerts (hoofdscheidsrechter)
Tijdens de scheidsrechtersvergadering is het verzoek gekomen om de
wedstrijdformulieren voor aanvang in te vullen. Vul ook de spelers in op de lijst die later
komen.
Wanneer deze niet op de lijst staan mogen zij niet meespelen.
11. Sluiting
Voorzitter:
Wenst alle deelnemende teams een succesvol en sportief seizoen toe.
Hij sluit hierna de vergadering.
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