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5 september 2011
Indoor-Sportcentrum
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Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens
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8.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 16 februari 2011
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Verslag Strafcommissie en verkiezing Strafcommissie
Verslag Commissie van Beroep en verkiezing Commissie van Beroep
Bestuursamenstelling
Secretaris Piet Salens is aftredend en herkiesbaar.
Bestuur stelt voor hem te herbenoemen.
9. Financieel verslag penningmeester
10. Rondvraag
11. Sluiting
1.

Opening

Pim (voorzitter) opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
Hij vraagt of alle aanwezigen de presentielijst hebben getekend. Zo niet doet het dan
alsnog. Ook vraagt hij om de GSM uit te schakelen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Notulen ledenvergadering 16 februari 2011
Zonder aan- of opmerkingen worden deze goedgekeurd.
De voorzitter bedankt de samensteller hiervoor.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Competitieleider Marcel Kalkers
Bekercompetitie: 52 teams hebben zich aangemeld. Er wordt in 9 hallen gespeeld.
Teams worden zoveel mogelijk naar sterkte (competitie-indeling) ingedeeld. Ook is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuravond.
Het reglement is ook aangepast. Bij het niet verschijnen volgt, net als in
competitieverband, een boete van € 100,00.
Competitie: Samen met Piet ben ik 3x bij elkaar geweest om een goede poule-indeling te
maken. Het heeft nogal wat moeite gekost om met name de indeling in de Top- en beide
Hoofdklassen in te delen i.v.m. het stoppen van enkele teams. Doorstroom naar
Topklasse (maandag) vanuit Hoofdklasse A (vrijdag) levert jaarlijks problemen op.
Verder is besloten om met een extra 3e klasse te spelen, echter met slechts 9 teams.
Totaal aantal deelnemen teams komt daarmee op 117. De poules waarin 9 teams zij
ingepland ontvangen hiervoor een bedrag terug aangezien zij minder wedstrijden spelen.
Zoals eerder aangegeven zal er geen programmaboekje meer worden uitgegeven. Het
programma komt nu enkel op de website te staan. Raadpleeg deze daarom regelmatig!
Vraag van Firtina ’08: Bestaat de mogelijkheid om weer op dinsdagavond in Sporthal
Tivoli te kunnen spelen? Marcel zal dit navragen bij De Karpen.
Hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts
Nieuwe spelregels:
● Voordeelregel.
Deze regel bestaat al lang. Zie spelregels. Ze wordt ook toegepast maar veel teams zijn
hiermee niet bekend.
● Scoren vanaf het hele veld.
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Deze regel wordt ingevoerd met ingang van dit seizoen.
● Directe vrije trappen.
Theo van Huet (scheidsrechter) krijgt het woord.
Het in onbegrijpelijk dat de leden hiermee hebben ingestemd. Op de SR vergadering van
1 september is een discussie geweest tussen bestuur en de scheidsrechters.
Wij als scheidsrechters zijn van mening dat men bij een directe vrije trap vanaf 3 meter
vraagt om blessures. De bal komt immers als een projectiel op je af.
Wij zijn dan ook van mening dat deze spelregelaanpassing weer moet worden
ingetrokken.
Ron Ramaekers (scheidsrechter) krijgt het woord.
Het gevaar op een blessure voor de spelers wordt groter waardoor er tijdverlies ontstaat.
Er kan ook spelverruwing ontstaan. Wij willen met de indirecte vrije trap zoveel mogelijk
de identiteit van de NZVB behouden. Wij zijn van mening dat deze regel niet kan worden
ingevoerd. Wij vragen de leden dringend om deze spelregel niet te laten ingaan!
(Harry Vollaerts) Ook ik ben als scheidsrechter geen voorstander van deze regel.
(Pim Lamers) Bij de vergadering met de scheidsrechters was ik ook aanwezig. Ik was
onder de indruk van de overtuigende argumenten van de Heren scheidsrechters. Met
toestemming van de vergadering zal het bestuur de directe vrije trap als nieuwe
spelregel niet laten doorgaan. Na stemming werd hier goedkeuring aangegeven. De vrije
trap blijft dus indirect!
De overige spelregelwijzigingen worden wel ingevoerd met ingang van het nieuwe
seizoen.
5. Jaarverslag secretaris
Secretaris leest het jaarverslag voor. Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag
goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken.
6. Verslag Strafcommissie en verkiezing
Bij afwezigheid van de voorzitter van de Strafcommissie leest de secretaris het verslag
voor. De commissie heeft 8 strafzaken behandeld waaronder een aantal ernstige.
De vergadering geeft hieraan zijn goedkeuring.
De Strafcommissie is nog op zoek naar een versterking. Aanmelden bij het secretariaat.
7. Verslag Commissie van Beroep en verkiezing
De voorzitter, Jan Bastiaans, maakt melding dat de commissie 3 zaken heeft behandeld
waarin zij uitspraak heeft gedaan. De commissie is op zoek naar nieuwe leden die willen
toetreden. Zij kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
8. Bestuursamenstelling
Volgens het rooster is secretaris Piet Salens aftredend. Hij stelt zich weer herkiesbaar.
Het bestuur stelt de vergadering voor hem te herbenoemen. Uit de reactie blijkt dan de
vergadering hiermee akkoord gaat. De voorzitter stelt vast dat Piet Salens is herbenoemd
om deel te blijven uitmaken van het bestuur. Hij wenst hem succes toe in het uitoefenen
van zijn functie.
9. Financieel verslag penningmeester
Het afgelopen seizoen hebben we kunnen afsluiten met een positief saldo van € 662,00.
We hebben de scheidsrechters voorzien van een nieuwe uitrusting.
Het eigen vermogen is gegroeid naar € 14,900. Het bedrag dat voorkomt uit de
waarborgsom bedraagt € 2.400,00.
Ook voor het komende seizoen ziet het er financieel goed uit. De verwachting is dat we
ook een batig saldo aan U kunnen mededelen. Het bestuur heeft dan ook gemeend de
contributie het komende seizoen niet te verhogen. Ondanks deze positieve mededelingen
vraag ik U nogmaals om de factuur z.s.m. te voldoen. Dit spaart ons een hoop energie en
kosten. U weet tenslotte : Niet betalen = niet voetballen.
Voor zijn uitleg werd de penningmeester beloond met een applaus. De ledenvergadering
stemde unaniem in met de gepresenteerde jaarrekening en verleend decharge aan het
bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt penningmeester voor
zijn heldere uitleg en zijn gevoerde financiële beleid.
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10. Rondvraag
Jos Verhoeven (De Witte Burgh):
Ons team zou graag in een veteranen poule willen spelen. Is dit haalbaar?
Na een eerder voorstel enkele jaren geleden zal het bestuur zich hierover andermaal
beraden.
Er wordt gevraagd om de coach in Top- en Hoofdklasse af te schaffen.
Het bestuur is hier stellig in: Dit gaan wij niet doen. De coach is de buffer tussen het
team en de tijdwaarnemer.
Ook wordt weer voorgesteld om de lijnrechter af te schaffen.
Ook hier is het bestuur stellig: De lijnrechter is een verlengstuk van de scheidsrechter.
Dit blijft zoals het is.
Theo van Huet (Scheidsrechter)
Doet een oproep aan de teams om het wedstrijdformulier 5 minuten voor aanvang van
de wedstrijd in te leveren bij de wedstrijdtafel. Het is storend om dit bij de wedstrijdtafel
te doen. Misschien is het mogelijk om spelerslijst digitaal te maken en op de site te
plaatsen.
Antwoord: Een goed idee en zullen dit bespreken. Nadere info volgt.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng.
Nadat hij de aanwezigen nogmaals heeft verzocht om te tekenen voor aanwezigheid
wenst hij iedereen een sportief seizoen toe en sluit de vergadering om 21:25 uur.
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