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1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle GSM toestellen uit
te schakelen.
Hij zal trachten om zo snel mogelijk en met de nodige discipline de vergadering te doen
laten te verlopen.
Ik vraag dan ook bij deze jullie medewerking.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Notulen Ledenvergadering van 14 februari 2007.
Geen aan of opmerkingen. De voorzitter accordeert de notulen en bedankt secretaris.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter:
Het gaat goed met de NZVB. Publiciteit via ED en Groot-Eindhoven. Hij vertrouwt erop dat
dit zich zal voortzetten.
Ook de deelname van meer teams aan de competitie geeft vertrouwen voor de toekomst.
Wat hem zorgen baart is de financiën.
Er zijn nog teams die achterstand hebben met het voldoen van hun contributie.
Hij verzoekt met klem aan die teams die nog achterstand hebben dit zo spoedig mogelijk in
orde te maken (Jan Tops penningmeester komt hier nog op terug).
Wij zoeken geen confrontatie met de teams.
Voor ons is de contactpersoon het aanspreekpunt voor alle zaken dus ook de financiën.
Bedenk dat wij ook onze verplichtingen moeten nakomen.
5. Wedstrijdreglement
Jan Bastiaans zou gaarne artikel 11B, regel 4 een woord willen toevoegen: DEFINITIEF.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Genoemd artikel 11 B regel 4 wordt als volgt:
Indien tijdens het spelen van de wedstrijd het aantal van 4 spelers definitief niet wordt
gehaald wordt de wedstrijd gestaakt.
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De wedstrijd wordt dan als verloren verklaard en de eindstand wordt 5-0, voor het team dat
over voldoende spelers beschikt.
R. Kremers neemt hierna het woord:
Welke toegevoegde waarde heeft een coach in de Top- en Hoofdklasse ?
Nu dit in alle klasse gebeurd waarom moeten wij wel een coach leveren en in de andere
klasse niet.
Waarom wordt er verschil gemaakt.
Wij zijn een voetbalbond die zaalvoetbal willen spelen.
Ik stel voor dat het aanwezig zijn van een coach niet meer nodig is in de Top- en
Hoofdklasse.
Jan Tops:
In deze klasse is het nivo hoger dan in de andere klasse.
Ook is hij het aanspreekpunt bij eventuele ongeregeldheden.
Vanuit de vergadering komen geluiden die er op neer komen dat men een voorstander is
van het voorstel.
Er leeft de gedachte om ook de grensrechter te laten vervallen.
De teams kampen regelmatig maar net met genoeg spelers.
Piet Salens:
Ik weet als geen ander dat er vele teams zijn die meer als 12 spelers op de stamkaart
hebben staan.
Het lijkt mij dat je dan zeker een team van 6 spelers bij elkaar kunt krijgen.
Uitzonderingen daargelaten.
Na beraad binnen het bestuur stelt de voorzitter het volgende voor:
Het a.s. seizoen 2007 – 2008 behoeft er geen coach meer aanwezig te zijn bij de teams in
de Top- en Hoofdklasse.
De aanvoerder wordt het aanspreekpunt bij onregelmatigheden.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de ervaringen op het einde van het seizoen
2007-2008 te evalueren en op basis van de ervaringen alsnog een coach verplicht te stellen
in de Top- en Hoofdklasse.
Voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Met een meerderheid van stemmen wordt dit aangenomen.
H. Wullems
Vraagt of het mogelijk is om elke periode minimaal 3 weken voor aanvang op de site te
plaatsen.
Hierdoor is het mogelijke om eventueel wedstrijden af te zeggen.
Door allerlei oorzaken o.a. afzeggingen op het laatste moment moest er weer een nieuwe
planning worden gemaakt.
Ook de problemen met toegezegde uren Indoor Sportcentrum en daarna weer annuleren
heeft nog al wat aanpassing veroorzaakt.
We zullen hier coulant mee omgaan.
Gerrit Vlassak:
Men dient zich aan de regels te houden de organisatorische gevolgen zijn te groot.
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. Jaarverslag secretaris
Secretaris leest het jaarverslag voor.
Zonder op- of aanmerkingen wordt dit goedgekeurd.
Secretaris maakt melding van het 40 jarig bestaan in 2008 van de NZVB.
Oprichtingsdatum 28 augustus 1968.
Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en verwacht initiatieven van de leden.
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Laat het ons weten hoe wij dit feit op een gepaste manier kunnen vieren.
7. Financieel verslag penningmeester
Jan Tops:
We hebben juist gestemd voor een wijziging van het wedstrijdreglement.
Stem ook eens dat elk team zijn contributie op tijd dient te betalen.
Op dit moment zijn er 7 teams die hun contributie van het seizoen 2006-2007 nog niet
hebben voldaan.
Voor het a.s. seizoen zijn dit er nog 20.
Ieder keer hoor ik de sponsor heeft nog niet betaald.
Dit is geen argument.
Voor ons als bestuur is de contactpersoon de persoon die dit moet regelen.
Hij krijgt de factuur die ook betaald dient te worden.
Op welke wijze en door wie deze betaald wordt is voor het bestuur niet relevant.
De wanbetalers hebben herinneringen gehad maar ook hier wordt niet op gereageerd.
Ook het betalen van opgelegde boetes verloopt stroef.
Het is toch een kleine moeite om te betalen.
Men is vaak te lui en heeft geen interesse om het allemaal te voldoen.
Neem hierin de verantwoordelijk als contactpersoon.
Als er wordt verteld dat men wel heeft betaald stuur dan kopie mee waaruit blijkt dan men
heeft betaald.
Ook belangrijk is om het factuurnummer en de naam van het team te vermelden.
Ook wij maken wel eens fouten.
Verder ben ik bereid om op verzoek een kopie factuur naar de sponsor te sturen als ik dan
maar de zekerheid krijg dat die ook wordt betaald.
Ondanks dat er nog rekeningen betaald dienen te worden wordt het seizoen met een batig
saldo afgesloten.
Opmerking voorzitter:
Het bestuur zal alle moeite doen om de nog openstaande gelden te innen.
Voor het seizoen 2008 -2009 wordt de slogan niet betalen dan ook niet indelen.
Wij zullen jullie aan het einde van het seizoen 2007 – 2008 hierover informeren.
Nogmaals neem jullie verantwoordelijkheid t.a.v. van betalingen.
8. Verslag strafcommissie (Jan Ben Nieuwenhuis)
Het afgelopen seizoen heeft de commissie 10 strafzaken behandeld.
Dit mag als een compliment naar de teams toe worden beschouwd.
Hij bedankt de zittende leden van de commissie voor hun inbreng.
Als voorzitter van de commissie heb ik eerder aangegeven dat ik aan het einde van dit
seizoen als lid van de commissie zou stoppen.
Hij bedankt het bestuur en alle leden voor de positieve benadering van de teams die hij al
die jaren heeft mogen ontvangen.
Hij wenst iedereen nog veel sportieve jaren toe.
Ook maakt hij melding dat de heer Ogu als lid van de commissie zal stoppen.
Gerrit Vlassak:
Jan Ben voor mij is dit het eerste seizoen als voorzitter van de NZVB.
Tijdens deze periode heb ik je leren kennen als een gedreven lid en als voorzitter van de
strafcommissie.
Dit heb ik ook vernomen van de overige bestuursleden die jouw al langer hebben
meegemaakt.
Mag ik jou dan ook hartelijk danken voor je inzet.
Ik spreek dan ook namens alle teams.
De woorden van de voorzitter worden met een applaus vanuit de vergadering ondersteund.
Voorzitter overhandigt Jan Ben als dank een kistje wijn met de opmerking nuttig deze in
goede gezondheid en denk hierbij nog maar terug aan de NZVB.
De Hr. Ogi zal na overleg eveneens als dank voor zijn inzet een kistje wijn ontvangen.
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a. Verkiezing strafcommissie
Alle overige leden hebben aangegeven om als lid te willen aanblijven.
Voor Jan Ben Nieuwenhuis zoekt het bestuur een nieuw lid.
Voorzitter:
Tijdens de vergadering in februari heeft Freek Damen kenbaar gemaakt om als opvolger
zitting te willen nemen in de strafcommissie.
Als de vergadering hiermee akkoord gaat dan is bij deze Freek Damen gekozen als lid van
de strafcommissie.
Voor de Hr. Ogi komt in de plaats Ronald Hogenbirk (scheidsrechter).
De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
Voorzitter wenst beide heren veel wijsheid en succes toe als lid van de strafcommissie.
9. Verslag commissie van beroep (Jan Bastiaans)
De commissie van beroep heeft het afgelopen seizoen 2 zaken in hoger beroep behandeld.
Hij bedankt de leden voor hun inzet bij de behandeling.
Hij bedankt ook de strafcommissie voor het geleverde werk.
Tijdens een informeel overleg met het bestuur heeft de commissie enkel aanbevelingen
gedaan in verband met de regelgeving.
Alle leden van de commissie hebben aangegeven zitting te willen blijven in de commissie
mits de goedkeuring wordt verkregen van de leden.
De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
10. Rondvraag
Harry Vollaerts (hoofdscheidsrechter)
Een scheidsrechter stopt.
Twee scheidsrechters komen het korps versterken.
Zij hebben in de laatste weken van het afgelopen seizoen al een aantal wedstrijden gefloten
na volle tevredenheid.
Een scheidsrechter promoveert naar de Topklasse terwijl een scheidsrechter heeft
aangegeven weer te willen gaan fluiten.
Ook deze heeft wedstrijden geleid in de Topklasse.
Ga geen discussie aan met de scheidsrechter tijdens de wedstrijd.
Doe dit na de wedstrijd en toon hierbij het nodige respect naar elkaar.
Ook hij is maar eens mens die ook fouten kan maken.
Voorzitter:
Maakt complimenten naar de scheidsrechters die het afgelopen seizoen alles in goede banen
hebben geleid.
Er wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Voorzitter:
Alvorens ik de vergadering sluit maak ik van de gelegenheid gebruik U allen te danken voor
jullie sportiviteit tijdens het afgelopen seizoen.
Het aantal teams bedraagt 120.
Het vorige seizoen werd er gestart met 110 teams.
Van de nieuwe teams valt het op dat er veel jonge spelers zich hebben aangemeld.
Dit is voor het bestuur een teken dat het Zaalvoetbal nog steeds leeft.
Ik wens jullie allen een sportief seizoen 2007-2008 toe.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
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