Notulen ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

23 januari 2019
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 10 september 2018
Mededelingen voorzitter Marcel
Mededelingen secretaris Piet
Mededelingen hoofdscheidsrechter Harry
Mededelingen competitieleider Bas
Financiën en begroting penningmeester Erik
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 onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen ledenvergadering 10 september 2018.

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

Mededelingen voorzitter Marcel.

Ronald Oskam heeft zich bereid gevonden om de vacante functie als voorzitter van de Commissie van
Beroep en heeft inmiddels al enkele zaken behandeld. Het bestuur is erg blij met deze aanwinst!
De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud scheidsrechter Cor Braat op 15 oktober jl. Cor is bij
zijn afscheid benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Namens de NZVB heeft de voorzitter een rouwboeket
bezorgd.
Ook heeft het bestuur uit het informele circuit vernomen dat oud scheidsrechters Jos Moors en
Jo Hagelaar zouden zijn overleden. Hiervan is geen officieel bericht ontvangen.
5.

Mededelingen secretaris Piet.

Spelerspassen kunnen tot 1 maart worden aangevraagd. Stuur digitale pasfoto (JPG) met alle
gegevens per e-mail naar het secretariaat. Voor donderdag ontvangen, liggen ze ‘s maandags tussen
19.00 en 21.00 op het Bondsburo in het Indoor-Sportcentrum klaar. Kosten € 5,00 per pasje, contant.
Mocht om bepaalde redenen het pasje niet klaar zijn, dan wordt de aanvrager per mail hiervan in
kennis gesteld.
6.

Mededelingen hoofdscheidsrechter Harry.

Scheidsrechters constateren een verruwing in het spel en een veranderende mentaliteit met gebrek
aan respect voor tegenstander en scheidsrechters. Behandel de scheidsrechter met respect! Hij is er
voor jullie. Zonder hem kan er niet gevoetbald worden!
7.

Mededelingen competitieleider Bas.

CCC Auto’s en Mariage Bruidsmode zijn gestopt in klasse 1A. Rotax Eindhoven maakt als nieuw team
de competitie af in klasse 1A.
Het aantal afmeldingen door teams is tot op heden minimaal. Complimenten daarvoor!
Controleer regelmatig het actuele programma op de website of in de NZVB-app.
8.

Financiën en begroting penningmeester Erik.

Alle contributies zijn inmiddels betaald!

De gepresenteerde begroting 2019-2020 gebaseerd op 90 teams.
De grootste kostenpost is de zaalhuur.
De huidige online CompetitieManager wordt over enkele seizoenen afgeschreven.
Einde seizoen sluiten we waarschijnlijk met een klein verlies of een klein batig saldo af.
Voor het komende seizoen 2019-2020 zal de contributie worden verhoogd met € 25,-.
De leden gaan akkoord met de gepresenteerde begroting.
9. Rondvraag.
Geen van de aanwezigen maakt hier gebruik van.
10. Sluiting.
De voorzitter spreekt wederom zijn teleurstelling uit over de geringe opkomst voor deze tussentijdse
ledenvergadering. Een moment om je stem te laten horen en die per aanwezigheid ook nog eens € 25,korting oplevert op de contributie van het nieuwe seizoen…!
Hij besluit met iedereen een goed vervolg van het seizoen toe te wensen en nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje in de kantine.

