Notulen ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

11 september 2017
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Secretaris Piet Salens
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Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 25 januari 2017
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag 2016 -2017 secretaris
Financieel verslag 2016-2017 door de penningmeester
Verslag inclusief verkiezing Strafcommissie
Verslag inclusief verkiezing Commissie van Beroep
Competitie en bekercompetitie 2017-2018 door de competitieleider
Scheidsrechterszaken door de hoofdscheidsrechter
Bestuurssamenstelling door de voorzitter
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening.

Met een welkom aan de leden opent de voorzitter de vergadering. Hij verzoekt iedereen om de telefoon
uit te schakelen en, indien nog gedaan, de aanwezigheidslijst alsnog van een handtekening te
voorzien.
2.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen ledenvergadering 25 januari 2017.

Over de notulen zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en dankt de
secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter.

Voorzitter:
 Rol van aanvoerder als Coach in de TOP- Hoofdklasse.
Scheidsrechter mag aanvoerder aanspreken over het gedrag van de spelers.
Wanneer de aanvoerder in de ogen van de SR niet voldoet is SR bevoegd om een andere speler
aan te stellen.
Het aangepaste reglement is z.s.m. online beschikbaar.
De overige reglementen zijn up-to-date.
Secretaris:
 Lever de spelerslijsten tijdig in. Tot 1 oktober worden spelerspassen en stamkaart gratis verstrekt.
Daarna zijn de kosten € 5,- per spelerspas, contant te betalen bij afhalen op het Bondsburo in
Indoor-Sportcentrum Eindhoven. Neem altijd de oude stamkaart mee. Nieuwe wedstrijdformulieren
worden bijgeleverd. Vóór woensdag aangevraagd, betekent maandag erna af te halen tussen
19:00-20:00 uur.
Bij aanvraag nieuwe spelerspas aanvraagformulier invullen. Dit vind je bij Downloads op de
website. Ingevuld mailen inclusief een goed lijkende pasfoto naar secretariaat@nzvb.nl.
5.

Jaarverslag 2016 -2017 secretaris.

Secretaris Piet Salens leest het jaarverslag voor. Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
Met dank aan secretaris worden deze goedgekeurd. De voorzitter dankt Piet voor het verslag.

6.

Financieel verslag 2016-2017 door de penningmeester.

Penningmeester Erik Ganzeboom doet verslag over de financiën aan de hand van een PowerPoint.
De voorraden briefpapier en enveloppen zijn aangevuld. Hierop waren aanpassingen zoals IBAN en
adreswijziging van secretariaat noodzakelijk. Erik gaat incidenteel akkoord met het betalen van de
contributie in delen. Dit onder de voorwaarde dat een team met overgeschreven spelers van een reeds
gestopt team met betalingsachterstand eerst een door het bestuur vastgesteld bedrag betalen.
Als men hieraan niet voldoet volgt geen overschrijving.
Na alles te hebben besproken vraagt de voorzitter aan aanwezige leden het bestuur decharge voor het
gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7.

Verslag inclusief verkiezing Strafcommissie.

Secretaris leest ontvangen jaarverslag van de Strafcommissie voor. Er zijn 13 strafzaken behandeld.
7 maal voor zaalverwijs en 6 maal wegens staken van een wedstrijd. In enkele zaken is beroep
aangetekend bij de Commissie van Beroep.
8.

Verslag inclusief verkiezing Commissie van Beroep.

Er zijn 3 beroepszaken behandeld. Eén zaak is niet in behandeling genomen, omdat het betreffende
team niet is verschenen bij de voorgenomen behandeling. Het team bleek inmiddels te zijn
teruggetrokken uit de competitie. Bij de twee overige zaken zijn de eerder opgelegde straffen
aangepast. De commissie gaat het komende seizoen in dezelfde samenstelling door.
9.

Competitie en bekercompetitie 2017-2018 door de competitieleider.

Competitieleider Bas van de Langenberg spreekt zijn tevredenheid uit over het verloop tot nu toe.
Er zijn wel minder inschrijvingen voor de competitie dan het afgelopen seizoen. Dit geldt ook voor de
inschrijvingen voor het bekertoernooi.
De website zal worden vernieuwd lopende het huidige seizoen. Facebook en twitter worden druk
bezocht. Verzoeken tot het verplaatsen van wedstrijden moeten tijdig worden aangegeven. Slechts in
uitzonderlijke gevallen wordt afgeweken van de procedure conform het reglement.
10. Scheidsrechterszaken door de hoofdscheidsrechter.







De heren Cor Braat en Gerard Derksen zijn na ruim 46 jaar als scheidsrechter bij de NZVB gestopt.
Zij hebben zich al die jaren ingezet om hun wedstrijden in goede banen te leiden en het bestuur is
beide heren hier zeer erkentelijk voor! Als dank voor hun uitzonderlijke trouw en inzet voor de
vereniging zijn beide heren benoemd tot Lid van Verdienste.
Bij hun afscheid na de laatste wedstrijd zijn de heren al in de bloemen gezet en ontvingen ze een
glazen herinnering voorzien van foto en vermelding van hun NZVB termijn als scheidsrechter.
Het nieuwe seizoen gaan drie nieuwe scheidsrechters in opleiding. Nieuwe aanmeldingen zijn
evengoed nog steeds welkom. Aanmelden kan bij de hoofdscheidsrechter.
Andermaal het verzoek om respect te tonen voor onze scheidsrechters. Als spelleider moet hij van
beslissen in één ogenblik. Verbaal geweld lost niets op. Kennis van de spelregels levert minder
verwarring, onenigheid en vragen op en juist meer duidelijkheid en spelvreugde!
Intrappen voor de wedstrijd doen we niet langs de lijn en a.u.b. niet bij de tafel van de
tijdwaarnemer gaan staan voor de wedstrijd.
Let ook op uw spullen!

11. Bestuurssamenstelling door de voorzitter.

Volgens rooster is secretaris Piet Salens aftredend. Hij stelt zich echter weer herkiesbaar voor de
volgende periode. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Voorzitter vraagt de
vergadering om Piet opnieuw te benoemen. Het applaus vanuit de zaal getuigd van een duidelijk
akkoord! Marcel dankt de vergadering voor het vertrouwen en bekrachtigd de benoeming van Piet tot
secretaris.
12. Rondvraag.

Is het mogelijk om in Indoor over meer kleedkamers te kunnen beschikken? Bij wisselen zijn de
kleedkamers te veel bezet.
Marcel geeft aan dat Piet dit met de verantwoordelijke persoon van Indoor zal bespreken.
13. Sluiting.

Marcel geeft aan dat nieuwe spelerspassen, stamkaarten en wedstrijdformulieren na de vergadering
worden uitgereikt. Ieder aanwezig ontvangt bij verlaten van de zaal een munt voor een drankje.
Afsluitend wenst hij de aanwezigen namens het bestuur een sportief en succesvol zaalvoetbal jaar toe.
Op naar het 50 jarig bestaan van de NZVB in augustus 2018!

