Notulen ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

20 januari 2016
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Secretaris Piet Salens

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 16 september 2015
Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter
Mededelingen en ingekomen stukken door secretaris
Mededelingen en ingekomen stukken door hoofdscheidsrechter
Verloop competitie door competitieleider
Financiën en begroting 2016–2017 door penningmeester
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom en verzoekt om de mobiel uit te schakelen. De secretaris verzoekt
iedereen, indien dit nog niet is gebeurd, zijn handtekening te plaatsen op de presentielijst.
2.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd.
3.

Notulen ledenvergadering 16 september 2015.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. Zij worden derhalve goedgekeurd.
Voorzitter bedankt de samensteller hiervoor.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter.




Donders Modeschoenen vraagt om de statuten op website te plaatsen.
Er komt een bijeenkomst met contactpersonen van teams Topklasse - bestuur – en SR uit
Topklasse.
2 teams zijn gestopt om diverse redenen:
Het eerste team was het oneens met de uitspraak van de Strafcommissie en de Commissie van
Beroep n.a.v. een gestaakte wedstrijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.
Het andere team kon onvoldoende spelers opstellen n.a.v. een onvolledige inschrijving en daarmee
‘verkeerde’ indeling.



5.

Mededelingen en ingekomen stukken door secretaris.





Nieuwe spelerspassen aanvragen kan tot 1 maart a.s.
Groene- en gele kaart:
Speler die 10 minuten straftijd heeft gehad volgt automatisch 1 wedstrijd schorsing.
Bij 20 minuten straftijd volgt automatisch een schorsing van 3 wedstrijden.
De 10 minuten straftijd worden hierbij meegenomen.
Zowel de contactpersoon als de hoofdscheidsrechter worden hiervan in kennis gesteld.
Spelerskaart wordt niet ingenomen.

6.

Mededelingen en ingekomen stukken door hoofdscheidsrechter.



In de Topklasse wordt er niet gevoetbald zonder coach.
Zie artikel 15 en 16 van het Wedstrijdreglement.
Teams van dezelfde naam (b.v. ESZVV Totelos) mogen bij andere teams van die de club spelen.
Dit is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 3x achter elkaar of maximaal 5 keer in totaal.
Speler uit een lager team (b.v. 3B) mag wel spelen voor een hoger geplaatst team (b.v. 1B).
Speler uit een hoger team (b.v. TK) mag niet bij een lager geplaatst team spelen.
Controle hiervan ligt bij secretariaat.
Melding van slecht gedrag tegenstander: geef het door aan het bestuur.
Eenheid van tenue.














Wedstrijdbal en hesjes na gebruik retour bij de wedstrijdtafel.
Neem na afloop het wedstrijdmapje mee en laat de aanvoerder het wedstrijdformulier tekenen.
Veld pas betreden na afloop van de voorgaande wedstrijd. Ook pas dan naar de wedstrijdtafel. Dit
kan hinderlijk zijn voor de tijdwaarnemer en spelers.
Blijf aan de zijde van de kleedkamers op zo groot mogelijk afstand van het speelveld.
Eind 2015 zijn er strafzaken geweest waaronder enkel zware.
Toon respect naar scheidsrechters en tegenstander.
De coach/aanvoerder is verantwoordelijk voor gedrag medespelers. Hij dient er voor te zorgen dat
de wedstrijd ordelijk verloopt conform artikel 12 en 14 van het Tuchtreglement.

7.

Verloop competitie door Competitieleider.







Denk aan de regel voor het verplaatsen van een wedstrijd.
Promotie en degradatie uitgangspunten en regels staan op de website.
Bekercompetitie niet in de APP!
Competitie met 11 teams geeft planningsproblemen blijkt uit de eerste ervaringen.
Inschrijven voor het nieuwe seizoen gaat voortaan digitaal via de website. Spelerslijsten naar
secretaris.

8.

Financiën en Begroting 2016–2017 door Penningmeester.



Drie teams moeten nog hun contributie voldoen en één nog gedeeltelijk.
Er zal een deadline worden gesteld. Bij het niet voldoen hieraan wordt incassobureau ingeschakeld.
Extra kosten € 250,00. Deze komen ten laste van het team.
De penningmeester neemt de begroting door:
- Kosten deelname Competitie en Bekertoernooi blijven ongewijzigd.
- Kosten spelerspas en boetes blijven ook ongewijzigd.
- Vergoeding bijwonen ledenvergadering ongewijzigd.
R. van Dorst stelt voor dit te verhogen naar € 50,00. Het bestuur zal dit voorstel bespreken op de
e.v. bestuursvergadering en dit komt dus terug op de agenda van de vergadering in september.
De penningmeester vraagt om akkoord te gaan met de voorgestelde begroting.
De aanwezigen gaan akkoord met de begroting zoals door de penningmeester is behandeld.



9.

Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt door de aanwezigen.
10. Sluiting.

Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen.
Nadat de voorzitter allen nog een verder sportief seizoen heeft toegewenst sluit hij de vergadering.

