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Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

14 februari 2007
Indoor-Sportcentrum Eindhoven
20.00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens

Agenda
1. Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Notulen ledenvergadering 7 september 2006
4.
Mededelingen en ingekomen stukken
5.
Verloop competitie
6.
Reglementen
7.
Financiën
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle GSM
telefoons uit te schakelen.
Hij zal trachten om zo snel mogelijk de vergadering te doen laten verlopen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Notulen Ledenvergadering van 7 september 2006.
Geen aan of opmerkingen. De voorzitter accordeert de notulen en bedankt secretaris.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter:
De NZVB is lid van de Eindhovense Sportraad (ESR).
Voorheen is hier weinig aandacht aanbesteed v.w.b. de contacten.
Ik heb samen met de secretaris een gesprek gehad over diverse zaken t.w.
Publiciteit – subsidies – aanmaken posters.
Publiciteit via Eindhovens Dagblad en Groot – Eindhoven.
Publiciteit geeft altijd acties ook naar nieuwe teams.
Subsidie voor Bekers bij JD toernooi.
Aanvraag is verzonden naar gemeente. Wachten nu het antwoord af.
Poster maken: Drukwerk via Sportraad. Ontwerp leerlingen pleincollege De Burgh,
Eindhoven.
Ingekomen stukken zijn niet aangemeld.
5. Verloop competitie
Competitieleider
De opzet voor de Bekercompetitie is positief ontvangen.
Tot mijn verbazing constateer ik dat veel teams niet weten dat ze 1 keer een wedstrijd
kunnen verplaatsen uitgezonderd bekerwedstrijden.
Het verplaatsen van een wedstrijd kost € 25,00.
Het JD toernooi staat gepland op 7 mei a.s.
Tijdens het lopende seizoen zijn 3 teams t.w. Black & Colors – Diakkers en ACE gestopt.
Voor zowel Black & Colors alsmede Diakkers zijn vervangende teams gevonden.
Voor ACE was dit niet mogelijk.
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Dit team speelt in de TK en krijg maar eens zo snel een team wat op dit nivo kan
meedraaien.
Alle gespeelde wedstrijden van ACE zijn vervallen.
Van de 2 overige teams niet.
Er wordt meer afgezegd t.o.v. het vorige seizoen.
Opnieuw plannen van wedstrijden kost meer tijd als het plannen van een periode.
Probeer dit zoveel mogelijk te beperken.
Ook kot het voor dat teams 2 uur voor het spelen van hun wedstrijd afzeggen.
Bedenk wat dit allemaal betekent voor zowel de competitieleider als de secretaris.
Ook de scheidsrechter en tegenstander moeten ingelicht worden.
Jan Tops:
De laatste 3 jaren komt dit veelvuldig voor als PSV op dinsdagavond speelt.
Bedenk dat hier een boete van € 100,00 op staat.
Gerrit Vlassak:
Men dient zich aan de regels te houden.
Zo niet dan zal het bestuur niet schromen om maatregelen te treffen.
Men weet dat men zich dient te houden aan de reglementen zoals die zijn goedgekeurd
door de leden.
6. Reglementen
Voorzitter stelt voor het wedstrijdreglement op een aantal punten aan te passen.
Het bestuur zal zich hierover gaan buigen en dit op de e.v. vergadering ter tafel
brengen.
Alle contactpersonen krijgen het aangepaste wedstrijdreglement samen met de
uitnodiging voor de vergadering in september toegezonden.
Vraag:
Mag een persoon die op de tribune zit als lijnrechter fungeren.
Antwoord: Ja als hij in het bezit is van een spelerskaart.
Nee als hij deze niet bezit.
Waarom: Verzekeringstechnisch.
Mocht er iets met deze persoon gebeuren is hij niet verzekerd.
Mag bij een blessure van een grensrechter deze worden gewisseld. Antwoord: Ja.
Mag een grensrechter tijdens de rust gewisseld worden. Antwoord: Ja.
7. Financiën
Jan Tops:
Er zijn nog diverse teams die boete’s hebben open staan.
Ook moeten nog teams hun inschrijfgeld betalen.
Hr. Huben (FC Huben ’95) reageert hierop als volgt.
Ook ik heb nog een boete openstaan van € 100,00 voor het afzeggen van een wedstrijd.
Door allerlei oorzaken heb ik deze pas 2 dagen voor aanvang afgezegd.
Ik zal deze boete nu en nooit niet betalen.
Er volgt een heftige discussie tussen voorzitter en Hr. Huben.
De voorzitter antwoord: wanneer deze niet wordt voldaan wordt het team het volgende
seizoen niet toegelaten.
Jan Tops gaat hierna verder:
Er wordt mij regelmatig verzocht om een factuur te zenden naar de sponsor.
Op dit verzoek ga ik niet in.
De contactpersoon blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling.
Neem hier je verantwoordelijkheid in.
Als we een team,door het niet voldoen van zijn financiële verplichtingen uit de
competitie halen, brengt dit veel werk met zich mee.
Laat staan de teams in die poule. Spelen minder wedstrijden.
Jan Bastiaans:
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Het is toch van de gekke dat men niet aan zijn verplichtingen jegens de bond voldoet.
Ook de bond heeft zijn verplichtingen. Denk maar aan zaaluur scheidsrechters enz.
Ik stel voor niet betalen voor een bepaalde tijd dan maar uit de competitie.
We zullen binnen het bestuur ons gaan beraden hoe we dit probleem zullen gaan
aanpakken en eventueel oplossen.
Er komen 2 voorstellen vanuit de vergadering:
Verhoging waarborgsom voor nieuwe teams.
2 jaar niet voetballen bij ander team.
Met het eerste voorstel gaat de vergadering akkoord.
Het tweede voorstel wordt door de vergadering afgewezen.
Je kunt een speler niet 2 jaar uitsluiten om deel te nemen als een team of sponsor van
dat team niet betaald.
Voorzitter:
Het nemen van sancties achteraf werkt niet.
Mogelijk helpt een schrijven over het onderwerp op de website.
Ik wil nogmaals benadrukken dat de contactpersoon verantwoordelijk is en blijft voor de
betalingen aan de NZVB.
Het bestuur zal op de vergadering in september met mededelingen hieromtrent komen.
8. Rondvraag
Wout Dekkers:
Stelt voor om een veteranen klasse te laten gaan voetballen.
Hij denkt hierbij aan spelers vanaf 40+.
Wel moeten zich 10 teams zich hiervoor opgeven.
Jan Bastiaans juicht dit voorstel toe.
Voorzitter:
We zullen dit meenemen bij de verzending van het inschrijfformulier voor het volgende
seizoen.
Jan Ben Nieuwenhuis:
Aan het einde van het seizoen stop zowel ik als Hr. Ogi als lid van de strafcommissie.
Het komt voor dat er van strafzaken alleen maar het rapport van scheidsrechter wordt
ingezonden.
De tijdwaarnemer is dan afwezig.
Hij verzoek het bestuur om hier aandacht aan te besteden.
Bij een zaalverwijs van een speler maak dan zelf een verslag en stuur dit naar de
strafcommissie.
Zij krijgt dan een beter beeld van de situatie.
Dit kan van belang zijn bij het bepalen van de strafmaat.
Freek Damen
Ik heb wel interesse om zitting te nemen als lid van de strafcommissie.
Voorzitter:
Dit zal in de notulen worden opgenomen.
De secretaris zal U hierover benaderen.
9. Sluiting vergadering
Voorzitter:
We hebben tijdens de vergadering over allerlei zaken van gedachten gewisseld.
Wij als bestuur gaan een discussie niet uit de weg.
Laat jullie stem horen.
Hij wenst iedereen nog een prettig seizoen toe.
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