Notulen Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

20 februari 2013
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens
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10.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 10 september 2012
Mededelingen en ingekomen stukken
● strafzaken
● seizoen 2013 – 2014
● evaluatie spelerspassen en wedstrijdformulieren
● introductie nieuwe website
● open toernooi voor aanvang competitie
Installatie kascommissie
Verloop competitie
Financiën en begroting 2013-2014
Start damescompetitie
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening

Met een welkom aan de leden opent de voorzitter de vergadering. Hij verzoekt iedereen zijn GSM uit te
schakelen. Ik verzoek jullie indien dit nog niet is gebeurd de aanwezigheidslijst alsnog van een
handtekening te voorzien.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen ledenvergadering 10 september 2012.

Over de notulen zijn geen aan- of opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en bedankt de
secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Algemeen
Er is verzocht om meer spelers toe te laten op de stamkaart. Het bestuur heeft besloten hier geen
verandering in aan te brengen. 18 spelers – een grensrechter en een coach blijven dus gehandhaafd.
Ook de lijnrechter blijft. Dit mede op verzoek van de heren scheidsrechters.
Over de huidige bal zijn veel klachten binnengekomen. Zou niet helemaal rond zijn en nog meer zaken.
Het bestuur heeft daarom besloten het volgende seizoen de Derby Star weer te gaan gebruiken.
Strafzaken
De Strafcommissie heeft 5 strafzaken behandeld.
Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep heeft tot nu nog geen zaken behandeld.
Seizoen 2013-14
Aanmeldingen voor het nieuwe seizoen komen binnenkort op de site.
Formulier dient voorzien te worden van handtekening anders wordt de inschrijving niet verwerkt.
Evaluatie spelerspassen en wedstrijdformulieren
Nieuwe spelerspassen en wedstrijdformulieren werken goed. Na wat aanloop problemen aan het
begin van het seizoen loopt het nu beter.
Introductie nieuwe website
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Er hebben zich wat kleine problemen voorgedaan bij de makers van de nieuwe site.
Het bestuur hoopt voor aanvang van de competitie dat deze zijn opgelost zodat we de nieuwe
site online kunnen zetten. Kijk daarom regelmatig op de site.
Open toernooi voor start competitie
Het toernooi is niet door kunnen gaan door omstandigheden (te weinig aanmeldingen).
De kampioenen van dit seizoen worden uitgesloten van deelname.
Zij spelen in mei hun wedstrijden al om de Jan Dankers bokaal.
Het bestuur zal een datum kiezen die voor aanvang van het nieuwe seizoen ligt.
We houden jullie op de hoogte.
5.

Installatie kascommissie.

Het bestuur stelt voor om de kascommissie weer in te stellen. Het laten vervallen had als reden dat er
geen belangstelling voor was vanuit te leden om deze taak op zich te nemen.
De penningmeester is hier een groot voorstander van.
Voorzitter vraagt de leden of men dit weer moet invoeren. Alle aanwezigen stemden hiermee in.
Voorzitter vraagt welke 2 personen zitting willen nemen in de kascommissie.
Dennis Maatje en Bennie de Wit van Taxi Lichtstad, willen deze taak op zich nemen.
Voorzitter is zeer verheugd hierover. De penningmeester zal beiden uitnodigen om de jaarstukken door
te nemen. Het bestuur kan dan gevrijwaard worden over het gevoerde financiële beleid.
6.

Verloop competitie

Marcel:
Er zijn tot op dit moment 3 afmeldingen geweest, waarvan 2 een sterfgeval de reden was.
Ik wil jullie er nogmaals op wijzen dat afmelding 3 weken voorafgaande aan de te spelen wedstrijd
ingediend dient te worden. Per seizoen mag dit éénmaal. De kosten bedragen € 25,00.
Vervanging doelverdediger:
Harry geeft tekst en uitleg hieromtrent.
Kijk in de bijlage.
7.

Financiën en begroting 2013-2014

Erik:
Zover ik nu kan zien wordt het seizoen met een positief saldo afgesloten. Middels een PowerPoint
presentatie wordt de begroting voor seizoen 2013-2014 gepresenteerd.
De gemeente Eindhoven wil de zaalhuur verhogen met 5%. Voor de buitensporten wil men de huur met
3% verhogen. De ESR is hierover nog in overleg met de gemeente. De uitkomst hiervan is nog niet
bekend.
Ondanks bovenstaande is Erik van mening dat de contributie niet verhoogd hoeft te worden.
Van ING een bedrag van € 1000,00 ontvangen. Dit zal besteed worden om verder te automatiseren.
De vergadering stemt in de voorgestelde begroting.
8. Start damescompetitie

Een student van Fontys zou de haalbaarheid van damesvoetbal binnen de NZVB onderzoeken.
Door persoonlijke omstandigheden heeft hij echter deze opdracht moeten teruggeven.
Helaas waren alle stages toen al vergeven.
Het bestuur vraagt jullie om tips aan te dragen om te proberen alsnog het damesvoetbal binnen de
NZVB te laten starten.
9.

Rondvraag.

Blauw Zwart (V.d. Ven)
Vraagt of het mogelijk is om programma eerder op de site te vermelden.
Antwoord Competitieleider:
Ik zal trachten hieraan tegemoet te komen. Door diverse factoren lukt dit niet altijd.
10.Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter een ieder nog een sportief seizoen toe en sluit om
21:25 uur de vergadering.
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