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1.

Opening

Voorzitter Pim Lamers heet iedereen welkom. Hij verzoekt om alle telefoons uit te zetten.
Vervolgens verzoekt hij iedereen die nog niet heeft getekend voor aanwezigheid dit
alsnog te doen.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 13 september 2010

Over de notulen zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter keurt de notulen goed met
dank aan de secretaris.
De voorzitter doet een oproep aan de vergadering voor kandidaten om zitting te nemen
in de Strafcommissie dan wel de Commissie van Beroep.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

De nieuwe huisstijl (met nieuw logo) is opgeleverd. Door studenten van de eindhovense
school waren diverse ontwerpen gemaakt. Deze zijn ter beoordeling op de website
geplaatst. Veel leden hebben per mail hun mening gegeven, waarop het bestuur een
keuze heeft gemaakt.
Er staat nog veel werk om alles klaar te krijgen voor aanvang van de competitie:
♦ Briefpapier ♦ visitekaartjes ♦ banners ♦ stamkaarten ♦ spelerspassen ♦. In de toekomst
kunnen/dienen de foto’s hiervoor digitaal te worden aangeleverd.
Het bestuur gaat op zoek naar een bedrijf die dit flexibel en voor een acceptabele prijs
kan leveren. Veel pasfoto’s zijn verouderd, dus een prima gelegenheid om deze te
vernieuwen.
Het programmaboekje komt te vervallen, voortaan gaat alles via e-mail.
Wel bekijkt het bestuur de mogelijkheid om alle reglementen eenmalig in ‘boekvorm’ aan
te kunnen bieden. Het moet wel betaalbaar blijven. Het bestuur streeft z.s.m. te laten
ingaan.
Ledenenquête
Van de 110 verzonden enquêtes zijn er 47 teruggezonden. Hieruit blijkt het volgende:
Men is tevreden over hoe alles geregeld is.
Voor wat betreft ideeën geeft men het volgende aan:
a. Meer teams per klasse;
b. Programmaboekje afschaffen;
c. Een toernooi met open inschrijving.
Wijziging spelregels:
Men is voorstander van de volgende wijziging van spelregels:
● Vrije trap direct
● Scoren vanaf gehele veld (dus ook van eigen helft)
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● Voordeelregel toepassen
De voorzitter stelt voor om genoemde wijzigingsvoorstellen in stemming te brengen.
De aanwezige leden zijn er voorstander van om alle genoemde wijzigingen in te voeren
bij aanvang van het nieuwe seizoen.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er verruwing kan gaan optreden.
Volgens de voorzitter is het aan de scheidsrechters om hier tegen op te treden.
Voor de oudere scheidsrechters binnen het korps zal dit moeilijk zijn. Op de
eerstvolgende scheidsrechtersvergadering zal hier ruim aandacht aan worden besteed.
Mededeling vanuit het scheidsrechterskorps:
Hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts verzoekt de vergadering nogmaals om het
wedstrijdformulier samen met de stamkaart en spelerskaarten uiterlijk 5 minuten voor
aanvang van de wedstrijd in te leveren bij de tijdwaarnemer. Tevens het verzoek om dit
formulier niet bij de tafel van de tijdwaarnemer in te vullen.
Er is afscheid genomen van Piet Voorjans en ook Toon Nelemans stopt aan het einde van
het seizoen. Jos Moors is tijdelijk uit de roulatie.
Het korps is versterkt met dhr. Henk Verberne.
Nogmaals doe ik een beroep op de leden, dat wanneer zij interesse hebben om ook
scheidsrechter te worden, dit aan mij te melden.
Als laatste vraag ik jullie om de scheidsrechter altijd met respect te behandelen!
5.

Verloop competitie.

Over het verloop van de huidige competitie zijn we tevreden.
Afmeldingen om welke reden dan ook vallen mee.
Hoe meer teams, hoe makkelijker het is om te plannen.
Poule-indelingen worden voor aanvang van elk seizoen gemaakt door de competitieleider
en de secretaris op basis van voorkeuren (speelavond) de klassering van het voorgaande
seizoen. Eventuele wensen worden binnen alle redelijkheid eventueel meegewogen.
We proberen om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, zodat er tijdens het verloop van het
seizoen zo min mogelijk planningsproblemen ontstaan.
Strafzaken:
De voorzitter geeft aan dat er tot op heden 16 strafzaken zijn geweest. 3 wedstrijden zijn
gestaakt wegens geweld. Bij één wedstrijd is na afloop van de wedstrijd geweld gebruikt.
Ik doe een oproep aan iedereen om dit te voorkomen! Beheers je te allen tijde naar de
tegenstander en naar de scheidsrechter/tijdwaarnemer.
We zijn allemaal mensen die op een leuke en ontspannen manier willen zaalvoetballen.
Het bestuur zal indien nodig harde maatregelen nemen.
6.

Financiën

Penningmeester Erik Ganzeboom presenteert de begroting van het seizoen 2011–2012.
N.a.v. deze presentatie beantwoord hij de vragen uit de vergadering over dit onderwerp.
De begroting wordt goedgekeurd.
Rob Hengst
Geeft de suggestie dat sporten ook mogelijk is met geld van de overheid.
Bestuur zal hierover informatie opvragen.
7.

Rondvraag

Ben van der Sanden (Wergo Afbouw)
Na 28 jaar NZVB stoppen wij als team. De spelers worden ouder en jonge aanwas is
moeilijk. Hij bedankt het bestuur voor alles en wenst ze nog een lang bestaan.
Marcel (competitieleider)
Periode 4 is er eind februari. De laatste wedstrijden staan gepland op 19 april.
Sjoerd Raaijmakers (ESZVV Totelos)
Zou graag zien dat elke periode 3 weken voor aanvang is vrijgegeven.
Dit is ook het uitgangspunt van het bestuur.
8.

Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst iedereen
nog een sportief verloop van de competitie. Hierna sluit hij de vergadering.
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