Notulen ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

5 september 2016
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Secretaris Piet Salens
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Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 20 januari 2016
Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter
Jaarverslag door secretaris
Scheidsrechterszaken door hoofdscheidsrechter
Financieel verslag door penningmeester
Verslag Strafcommissie
Verslag Commissie van Beroep
Competitie en bekercompetitie door de competitieleider
50 jarig bestaan NZVB augustus 2018
Bestuurssamenstelling: Harry Vollaerts is volgens rooster aftredend
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening.

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

Vaststellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd.
3.

Notulen ledenvergadering 20 januari 2016.

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

Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter.






Er mogen 9 spelers op wedstrijdformulier staan (dit was voorheen maximaal 8).
De Topklasse komt dit seizoen te vervallen. Doordat veel Topklasse teams zich hebben afgemeld is
er onvoldoende draagvlak om deze voort te zetten. Het bestuur kiest daarom het komend seizoen
voor drie Hoofdklassen: HA, HB en HC. Er zal in HB en HC een mix worden gemaakt door het
bestuur. Ook speelt het probleem rondom de verplichte coach mee in deze (voorlopige) opzet.
Einde seizoen volgt een evaluatie.
Een coach is in de hoofdklasse nog altijd verplicht. Echter bij diens afwezigheid ligt de
verantwoordelijkheid bij de aanvoerder. Deze is dat aanspreekpunt voor de scheidsrechter.
De bijeenkomst voor Topklasse teams komt door voorgenoemde te vervallen.

5.

Jaarverslag door secretaris.



Piet Salens leest het door hem samengestelde jaarverslag over seizoen 2015-2016 voor. Er zijn geen
op- of aanmerkingen en het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
De voorzitter bedankt de secretaris voor dit verslag.
6.

Scheidsrechterszaken door hoofdscheidsrechter.




Denk aan eenheid van tenue: een niet eenduidig tenue kan voor verwarring zorgen.
Aanwezigheid van spelers van andere teams rondom het speelveld en de tijdwaarnemer is
ongewenst. Intrappen kan in de gang bij Indoor-Sportcentrum. Bij de overige hallen kan dit niet.
De coach in de Topklasse en aanvoerder in de Hoofdklasse spelen een belangrijke rol. Zij zijn het
aanspreekpunt voor de scheidsrechter tijdens de wedstrijd.
Heb te allen tijde respect naar tegenstander en scheidsrechters.
Er zijn enkele scheidsrechters gestopt om uiteenlopende redenen.








Melden van slecht (onsportief) gedrag melden aan bestuur. Zij kunnen indien nodig dan
maatregelen nemen.
Bezorg na afloop van de wedstrijd bal en gebruikte hesjes direct terug.

7.

Financieel verslag door penningmeester.





De premie voor aanwezigheid op de ledenvergadering wordt verhoogd van €12,50 naar €25,-. Dit
geldt voor elke vergadering. Daarmee wordt de contributie verhoogd met €25,- en gaat dan naar
€710,-. De penningmeester vraagt hiervoor toestemming en de vergadering gaat hiermee akkoord.
De penningmeester kan nog geen jaarrekening presenteren, omdat er nog enkele zaken ontbreken.
Op de eerstvolgende vergadering in januari 2017 zal deze alsnog worden gepresenteerd.
Na presentatie van de begroting voor 2017-2018 geven de aanwezige leden hiervoor hun akkoord.

8.

Verslag Strafcommissie.



Bij afwezigheid van de voorzitter van de Strafcommissie leest de secretaris het verslag voor:
 Er zijn 7 strafzaken behandeld wegens gestaakte wedstrijden.
 Er zijn 12 strafzaken behandeld voor gedrag van spelers.
 Laten we met z’n allen respect hebben voor elkaar!
9.

Verslag Commissie van Beroep.

Jan Bastiaans, voorzitter van de Commissie van Beroep, leest het verslag voor:
 Het afgelopen seizoen zijn er 3 beroepszaken behandeld.
 Jan deelt mede dat hij als voorzitter van de commissie zal aftreden. Hij blijft wel lid van de
commissie. De Commissie draagt Ton de Kort voor als nieuwe voorzitter. De leden gaan hiermee
akkoord.
10. Competitie en bekercompetitie door de competitieleider.







Er is veel uitstroom van teams, maar ook veel instroom van nieuwe teams. Dit maakt het heel lastig
om tot een goede poule indeling te komen, met name bij de indeling van de Top- en Hoofdklasse.
Zoals eerder door de voorzitter aangegeven heeft het bestuur daarom besloten om drie
hoofdklassen in te delen van elk 10 teams. Eén vrijdagpoule en twee spelend op de maandag.
Er is wederom goed gekeken welk team in welke klasse wordt ingedeeld, zoveel mogelijk rekening
houdend met opgegeven voorkeuren/wensen.
Verzetten van een geplande wedstrijd kan via e-mail, minimaal 3 weken voor aanvang van de te
spelen wedstrijd worden. Dit verzoek kan éénmaal per seizoen bij de competitieleider worden
ingediend. Zie website voor het e-mailadres.
Het bestuur overweegt een andere opzet voor het Jan Dankers Toernooi. Het bestuur heeft het
gevoel dat dit de laatste jaren op de automatische piloot gaat en wil het evenement aantrekkelijker
maken. Voorstellen vanuit de leden zijn van harte welkom!

11. 50 jarig bestaan NZVB augustus 2018.

Op 4 augustus 1968 is onze vereniging NZVB opgericht door de heer Jo Dirkx. Op 4 augustus 2018
bestaat de NZVB dus 50 jaar en dat willen we niet ongemerkt laten passeren!
Het bestuur wil graag een commissie in het leven roepen die eventuele ideeën hierover kan uitwerken.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij voorzitter Marcel Kalkers. Voorstellen hiervoor
zijn natuurlijk ook van harte welkom.
12. Bestuurssamenstelling: Harry Vollaerts is volgens rooster aftredend.

Hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts is volgens rooster aftredend. Hij heeft kenbaar gemaakt weer
herkiesbaar te zijn. De voorzitter vraagt de aanwezige leden of zij hiermee instemmen. Met applaus
wordt dit begroet door de leden. Harry bedankt de vergadering voor het vertrouwen en gaat zich weer
voor een aantal jaren dienstbaar maken aan de NZVB!
13. Rondvraag.

Er wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
14. Sluiting.

De voorzitter wenst alle teams een sportief seizoen.
Bij de uitgang kunnen de teams hun enveloppe ophalen en ontvangen zij een consumptie.
Hij wenst een ieder een behouden thuiskomst en sluit de vergadering om 21:30 uur.

