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1.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle GSM telefoons
uit te zetten. Na afloop van de vergadering ontvangt iedereen het programmaboekje en
overige bescheiden.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 20 februari j.l.

Geen aan of opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en bedankt secretaris.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
We staan aan het begin van het 40 jarig bestaan van de NZVB (opgericht 6 augustus
1968).
Het bestuur hoopt dat er nog vele jaren zullen volgen.
Er is besloten om naar buiten toe hier niets aan te doen.
Wat jullie als vereniging merken is het volgende:
Het briefpapier – enveloppen – en papier van stamkaarten is voorzien van het NZVB loge
met daarin de cijfers 40.
Alle teams ontvangen na afloop van de vergadering een doos met inhoud.
Een verzoek aan de contactpersonen om het geschenk onder de spelers te verdelen.
Tijdens de vergadering in februari heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat wanneer men
nog niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan er geen enveloppe wordt
uitgereikt waarin de bescheiden zitten voor het a.s. seizoen.
Eerst betalen en dan pas spelen.
Op dit moment zijn dat ongeveer 20 teams.
Het kan voorkomen dat er teams naar hun mening wel hebben betaald maar dat dit door
welke omstandigheden dan ook nog niet op de rekening van de NZVB staat dit middels
een bank of giro afschrift kunnen aantonen.
Men ontvangt dan alsnog alle bescheiden.
N.a.v. binnengekomen berichten, kantine regelmatig gesloten, over Kempen Campus
heeft het bestuur besloten de huur met ingang van dit seizoen op te zeggen.
De hal waar we nu op donderdag onze wedstrijden gaan spelen is De Heiberg, eveneens
in Veldhoven.
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N.a.v. klachten omtrent de warmwatervoorziening in Indoor-Sportcentrum heeft het
bestuur een brief gezonden naar de wethouder van sportzaken van de gemeente.
Zoals het er nu voorstaat moeten deze opgelost zijn.
Wij vragen dan ook aan jullie wanneer er nog problemen met douchen,koud water, zijn
dit te melden.
Tijdens de vergadering aan het begin van het seizoen 2007-2008 is er vanuit de
ledenvergadering het verzoek gekomen de coach in de topklasse alsmede in de
hoofdklasse te laten vervallen.
Het bestuur heeft zich toen uigesproken hier tegen te zijn.
Het voorstel is toen door de leden aangenomen.
Het bestuur heeft toen medegedeeld dat zij wanneer mocht blijken dat het niet werkt dit
voorstel aan het begin van het seizoen 2008-2009 weer ongedaan te maken.
Tijdens het seizoen is met name door de scheidsrechters aan het bestuur bericht dat zij
grote voorstander zijn van het weer herinvoeren van een coach bij de top en
hoofdklasse.
Het is de taak van het bestuur om de scheidsrechter in bescherming te nemen.
Wij als bestuur nemen hierin onze verantwoordelijkheid.
Tijdens de vergadering voor aanvang van het seizoen 2008-2009 hebben zij dit tijdens
de vergadering duidelijk kenbaar gemaakt aan het bestuur.
Het bestuur heeft daarom besloten tot het weer herinvoeren van een coach bij de topalsmede de hoofdklasse.
5.

Wedstrijdreglement – Huishoudelijk- en Tuchtreglement

Het wedstrijdreglement staat op de website.
Aan het Huishoudelijk- en Tuchtreglement wordt gewerkt.
Er zal weinig aan veranderen. Nu staat de NCS nog bij diverse artikelen vermeld.
Ook staan er in Huishoudelijk- Tucht- en Wedstrijdreglement een aantal zelfde artikelen.
Dit werkt verwarrend en wordt aangepast.
Zodra het in zijn nieuwe vorm klaar is wordt het op de site geplaatst.
Dit zal gebeuren voor de vergadering in februari 2009.
De teams wordt de gelegenheid geboden om het te bestuderen. Op de vergadering van
september 2009 wordt het dan voor goedkeuring in stemming gebracht.
6.

Jaarverslag secretaris

Secretaris leest het jaarverslag voor. Zonder op- of aanmerkingen wordt dit
goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris.
7.

Financieel verslag penningmeester

Het verslag is nog niet klaar. Dit heeft diverse oorzaken:
Het administratie kantoor is op vakantie tot en met eind begin september.
Verhuizing van het kantoor hierdoor gesloten tot en met 14 september.
Het kantoor hoopt hierna z.s.m. met een beknopte balans te komen.
Op de vergadering in februari 2009 hoopt de penningmeester de eindbalans te
presenteren.
Penningmeester maakt bekend aan het einde van het komende seizoen te stoppen.
Dit heeft diverse reden:
De contributie betaling blijft achter.
Wij moeten alle zeilen bijzetten om de gelden binnen te halen.
Elk team dient te weten dat wij ook onze verplichtingen dienen na te komen.
Denk aan zaalhuur – betaling scheidsrechter enz.
Mijn zakelijke werkzaamheden geven me steeds minder ruimte om de functie van
penningmeester uit te voeren.
Ik moet wel nog vermelden dat er veel werk is verricht door de voorzitter en
secretaris om achterstallige gelden binnen te halen.
Ook ondanks dat er binnen het bestuur het besluit is genomen niet betalen dan ook
niet voetballen.
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Voorzitter:
Je verrast ons met deze mededeling, maar wij dienen je besluit te respecteren.
Ondanks dit hebben wij grote waardering voor het vele werk dat je gedurende vele jaren
voor de NZVB hebt verricht. Ik weet dat je frustratie hoog zit maar dit verrast ons toch.
Wij zullen in de loop van het seizoen op zoek gaan naar een vervanger.
8.

Verslag Strafcommissie (Antoon van Gestel)

Het verslag wordt voorgelezen. In totaal heeft de commissie 14 zaken behandeld. Hierbij
waren er 2 bij van zeer ernstige aard. Er wordt op gewezen dat de commissie een orgaan
is die onafhankelijk van het bestuur functioneert. De commissie is op zoek naar een
nieuw lid. Men kan zich aanmelden via het secretariaat.
9.

Verslag Commissie van beroep (Jan Bastiaans)

De commissie heeft 2 zaken in behandeling genomen.
Er wordt op gewezen dat de commissie een orgaan is die onafhankelijk van het bestuur
functioneert.
De commissie is op zoek naar een nieuw lid. Men kan zich per mail aanmelden.
Zie programmaboekje onder commissies.
10. Rondvraag
Ceflex:
Met het weer invoeren van een coach krijgen wij problemen.
Wij moeten nu alle zeilen bijzetten om een team op de been te krijgen.
Antwoord Secretaris:
Elk team dient minimaal 10 spelers aan te melden.
Sommige teams hebben er 18 spelers op staan.
Hij lijkt mij dat je dan geen coach op bank kunt plaatsen.
Ook heb ik nagegaan het aantal coaches welke op de stamkaarten staan van de teams in
de Top- en Hoofdklasse.
Er zijn maar weinig teams waarbij op de stamkaart geen coach staat vermeld.
ETS. NL 1
Kan de grensrechter niet vervallen?
Antwoord Voorzitter:
Dit is niet bespreekbaar.
ARK / Gebr. v.d. Laar
Wij zitten met de planning van de wedstrijden.
Er zijn leden die in ploegendienst werken (laat).
Kan hier rekening mee gehouden worden.
Antwoord Marcel:
Bij de inschrijving kan elk team aangeven of ze vroeg of laat willen spelen.
De Competitie Manager probeert hier altijd rekening mee te houden.
Er zijn nog 9 teams in jullie klasse die voetballen. Ik probeer altijd zo goed mogelijk aan
de opgegeven wensen van teams tegemoet te komen.
11. Sluiting
Voorzitter:
Alvorens tot sluiting over te gaan deelt de voorzitter het volgende mede:
Bij de ingang staat voor elk team een doos klaar met daarin 12 handdoeken.
Ook de enveloppen met bescheiden behalve voor de teams die nog niet hun contributie
hebben voldaan.
Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter iedereen wel thuis en sluit de
vergadering.
Piet Salens
Secretaris
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