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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 onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen ledenvergadering 24 januari 2018.

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

50 jaar NZVB.

Voorzitter Marcel Kalkers: ‘2018 is een bijzonder jaar. De NZVB bestaat 50 jaar! Na al die jaren zijn we
nog steeds een gezonde vereniging. Niet meer landelijk, maar wél nog steeds een begrip in de regio
Eindhoven! Daarom wilden we iets doen dat past bij de huidige status. Geen pennetje of handdoek,
maar een jubileumboek. Met deze tip van Stephan Smits zijn we op zoek gegaan naar een geschikte
schrijver en toen we die in de vorm van Wim van der Rijken gevonden hadden zag het bestuur dit plan
wel zitten. Een leuk boekje, waarin 50 jaar zaalvoetbal van begin tot nu zou worden beschreven, met
documenten, letterlijk uit de oude doos, en foto’s en interviews. Zodoende beschrijvend welke weg is
bewandeld tot wie we anno 2018 zijn. Voordat ik officieel het eerste exemplaar uitreik wil ik de schrijver
Wim van der Rijken op gepaste wijze bedanken.’ Na ontvangst van een enveloppe en bloemen voor
zijn vrouw Tilly beschrijft Wim het proces, zoals hij dit intensief beleefd heeft met zijn zwager Piet
Salens, die ook veel zorg en tijd heeft besteedt aan de totstandkoming van het boek. Wim overhandigt
een exemplaar aan de voorzitter.
‘Iemand die ook nadrukkelijk moet worden genoemd is secretaris Piet Salens die tijdens het maken
van het boek de juiste spullen aanleverde uit de oude dozen.’ Bloemen voor zijn vrouw Tiny en het
woord aan Piet. Piet beschrijft hoe hij zijn zwager heeft geholpen met het uitzoeken van bruikbare
documenten, foto’s en enkele interviews, gepaard met een enkele anekdote.
De voorzitter vervolgd: ‘Met 25 jaar aan bestuurstaken als voorzitter en penningmeester was het
bestuur het unaniem eens dat het eerste exemplaar officieel zou worden uitgereikt aan erevoorzitter
Jan Tops!’
Jan ontvangt vol trots het eerste exemplaar en hij geeft aan zich nog steeds nauw verbonden te voelen
met de NZVB en de vereniging met belangstelling te volgen. Marcel bedankt Jan voor de mooie
woorden.
Na afloop van de vergadering ontvangt elk team een boek. Ook voor de heren scheidsrechters is er
een exemplaar. Het bestuur zal ook zorgen dat overige (oud)leden die hun sporen verdiend hebben

een boek ontvangen. Voor overige belangstellenden is het boek online te bestellen zijn. Op onze
website wordt hiervoor een link geplaatst.
5.

Jaarverslag 2017 -2018 door de secretaris.

Piet leest het jaarverslag voor. Zonder verdere op- of aanmerkingen bedankt Marcel Piet namens de
vergadering.
6.

Financieel verslag 2017-2018 door de penningmeester.

Aan de hand van een presentatie licht de penningmeester het financieel verslag van het vorige seizoen
toe. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en met een klein positief resultaat neemt het kapitaal iets
toe. Financieel kunnen we het afgelopen seizoen tevreden zijn. Penningmeester Erik Ganzeboom
vraagt aan de vergadering om het bedrag toe te voegen aan de reserves en krijgt hiervoor akkoord.
Teams welke de competitie met minder dan 10 teams hebben gespeeld krijgen hiervoor in november
een compensatie.
De voorzitter vraagt na behandeling aan de vergadering decharge voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering geeft middels een applaus voor de penningmeester decharge aan het bestuur.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inspanningen.
7.

Verslag inclusief verkiezing van de Strafcommissie.

De secretaris leest het jaarverslag van de Strafcommissie voor.
Er zijn 7 strafzaken behandeld waarvan 4 voor zaalverwijs en 3 voor gestaakte wedstrijden.
De leden van de strafcommissie hebben te kennen gegeven ook het komende seizoen zitting te
nemen.
8.

Verslag inclusief verkiezing Commissie van Beroep.

Gaandeweg het seizoen is de voorzitter van de Commissie van Beroep door privéomstandigheden
moeten afhaken. Hierdoor is een enkele zaak helaas niet behandeld, 3 zaken zijn wél behandeld.
Als nieuwe voorzitter wordt Ronald Oskam voorgesteld. Er heeft zich geen andere kandidaat gemeld.
De aanstelling van Ronald wordt door de vergadering goedgekeurd. De overige leden van de
Commissie van Beroep zullen ook het nieuwe seizoen in functie blijven.
9.

Competitie en bekercompetitie 2017-2018 door de competitieleider.

Pasjes welke aan vervanging toe zijn a.u.b. doorgeven aan de secretaris.
Ondanks een aantal tussentijdse mutaties is competitie 2017-2018 goed verlopen.
Komend seizoen zullen Hoofdklasse A en B op maandag spelen in Indoor-Sportcentrum.
Voor een topklasse op maandag en een hoofdklasse op vrijdag is te weinig animo. De voorkeur voor
spelen op vrijdag wordt sowieso de laatste jaren steeds minder en de voorkeur voor maandag steeds
meer. Gaandeweg het seizoen zullen we zaalreserveringen hierop zoveel mogelijk aanpassen.
10. Scheidsrechterszaken door de hoofdscheidsrechter

Heb respect voor de scheidsrechter. Hij moet als spelleider beslissen in één ogenblik. Geen verbaal
geweld. Dit lost niets op. Kennis van de spelregels geeft minder verwarring – minder onenigheidminder vragen – meer duidelijkheid en meer spelvreugde.
A.u.b. niet intrappen voor de wedstrijd langs de lijn en ga tijdens de voorgaande wedstrijd niet bij de
tafel van de tijdwaarnemer staan. Verzoek om het wedstrijdformulier dus ingevuld aan te leveren bij de
wedstrijdtafel. Dit om onnodige afleiding en verwarring bij de tijdwaarnemer te voorkomen.
Kleedkamers mogen niet worden afgesloten in het kader van de veiligheid. Laat dus vooral geen
waardevolle spullen achter in de kleedkamer!
11. Bestuurssamenstelling door de voorzitter.

Volgens het rooster is penningmeester Erik Ganzeboom aftredend. Hij stelt zich voor de volgende
periode herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. Ik vraag de vergadering om
Erik weer voor een volgende periode te benoemen. Het applaus van de aanwezigen is een duidelijk
akkoord!
Marcel dankt de vergadering voor het vertrouwen en bekrachtigd hierbij de benoeming voor Erik tot
penningmeester.
12. Rondvraag.
Vanuit de zaal wordt gesteld dat een reactie op mails vaak lang uitblijft. Het bestuur geeft aan dat als
meerdere bestuursleden zijn benaderd het soms onduidelijk is wie kan of moet reageren. Bovendien wordt
vaak pas na een bestuursvergadering gereageerd, omdat dan pas een overwogen antwoord zinvol is. De
voorzitter geeft aan dat we hierop alert blijven en als vrijwilligers graag ons best blijven doen.

Piet benadrukt dat een aantal teams onvolledige of nog helemaal geen spelerslijsten heeft aangeleverd. En
dit terwijl het seizoen bijna begint…
Vanuit de vergadering wordt andermaal om een extra applaus voor onze secretaris gevraagd. Dit n.a.v. voor
het vele werk dat hij doet, waaronder het boekwerk dat hij heeft samengesteld samen met zijn zwager. Een
dik verdiend applaus is het resultaat voor deze oproep!
De secretaris bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen.
13. Sluiting.
De voorzitter geeft aan dat alle beschikbare zaken voor de competitie klaar liggen en dat aan elk team een
exemplaar van het boek ’50 jaar zaalvoetbal’ wordt uitgereikt.
Hij wenst iedereen een fijn zaalvoetbaljaar 2018-2019 toe en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

