Notulen ledenvergadering
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2 september 2019
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:15 uur
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Verslag Commissie van Beroep
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Bestuurssamenstelling:
Competitieleider Bas van de Langenberg is volgens rooster aftredend.
Hij stelt zich weer herkiesbaar.
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1.

Opening.

7.
8.
9.
10.

Met een woord van welkom opent de voorzitter de vergadering.
2.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen ledenvergadering 23 januari 2019.

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

Jaarverslag secretaris.

De secretaris leest zijn verslag van seizoen 2018-2019 voor. Hier zijn geen op- of aanmerkingen vanuit
de vergadering. De voorzitter dankt de secretaris voor het opmaken van het verslag.
5.

Financieel verslag penningmeester.

De enkele jaren geleden in gebruik genomen online CompetitieManager wordt in 10 jaar afgeboekt.
Het openstaande bedrag staat nu op € 2600,00.
Er is een gezonde spaarrekening en ook de lopende rekening heeft voldoende saldo. Voor de borg van
elk team is een bedrag gereserveerd.
Dit seizoen hebben we een tekort van €589,-.
Redenen:
• Kosten m.b.t. de uitgave van het jubileumboek 50 jaar NZVB.
• Minder inkomsten door minder teams.
• Beloningen scheidsrechters.
De voorzitter vraagt aan de vergadering om decharge aan penningmeester te verlenen voor het
gevoerde beleid. De aanwezigen geven akkoord. De voorzitter bedankt de penningmeester!
6.

Verslag strafcommissie.

Wout Tielemans geeft namens de Strafcommissie aan dat er meer strafzaken zijn geweest.
Het gaat vaak om respectloos gedrag zoals schelden en spugen.
Voor het nieuwe seizoen roept hij de leden op om meer respect te tonen naar scheidsrechters en
tegenstanders, we zijn immers allemaal mensen! Zonder scheidsrechter, maar ook zonder
tegenstander wordt er simpelweg niet gevoetbald.
Hij spreekt de hoop uit dat er voor de Strafcommissie minder zaken te behandelen zullen zijn.

De leden van de Strafcommissie hebben zich bereid verklaard om het komende zich weer in te zetten.
Wel wordt de commissie versterkt met ondersteuning van Stephan Smits.
7.

Verslag Commissie van Beroep.

Voorzitter CvB Ronald Oskam:
Van de 7 behandelde beroepszaken zijn 6 uitspraken gehandhaafd. Eén zaak is geseponeerd.
Strafrapporten van scheidsrechters verdienen de nodige aandacht, maar ook bij strafzaken betrokken
teams wordt verzocht om relevante informatie over een voorval te mailen in eerste instantie naar de
Strafcommissie (strafcommissie@nzvb.nl) en in geval van een beroep naar de Commissie van Beroep
(cvb@nzvb.nl).
De huidige leden hebben zich bereid verklaard om ook het volgende seizoen weer zitting te hebben in
de Commissie van Beroep.
8.

Competitie en Bekerprogramma 2019-2020.

De indeling van de competitie en bekercompetitie is dit jaar erg pittig. Dit komt met name omdat zich
steeds minder teams met speelvoorkeur op vrijdag aanmelden.
Het bestuur beraadt zich om met een passende oplossing te komen om teams uit incomplete
vrijdagcompetities toch voldoende te kunnen laten spelen.
9.

Scheidsrechterszaken

De lijnrechter is belangrijk bij elke wedstrijd. Ik verneem van teams dat de scheidsrechter hier weinig
aandacht voor heeft. Dit is niet het geval. Hij moet wel actief zijn, dus niet met zijn GSM bezig zijn.
Volg het spel goed en blijf accuraat.
Denk aan afstand houden bij een vrije trap (3 meter).
Vul wedstrijdformulieren niet in aan de wedstrijdtafel, omdat dit storend is voor de tijdwaarnemer.
Heb verder respect voor de scheidsrechter!
10. Bestuurssamenstelling

Competitieleider Bas van de Langenberg is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich weer herkiesbaar
voor een volgende periode. De voorzitter vraagt aan de vergadering of ze hiermee akkoord gaan.
Vanuit de vergadering komen er geen vragen of opmerkingen. Dit betekent dat hij herkozen is.
11. Rondvraag.

Vraag m.b.t. de vergoeding van gemaakte ziektekosten n.a.v. een blessure opgelopen door een speler
tijdens een wedstrijd. Penningmeester geeft aan dat spelers hiervoor de eigen aanvullende
verzekering moeten aanspreken. Verzekering dekt enkel bij blijvende invaliditeit en overlijden.
Verzoek om financiële overzichten openbaar te maken op de website. De penningmeester motiveert
waarom we hier geen voorstander van zijn, maar altijd bereid is om antwoord te geven op vragen
m.b.t. de financiën.
Voorstel om in navolging van het veldvoetbal de verplichting om de aftrap vooruit te spelen op te
heffen. Deze regel blijft vooralsnog gehandhaafd.
Vraag waar de facturen blijven en wanneer de app wordt bijgewerkt. Facturen en stamkaarten zijn
verlaat i.v.m. indelingsproblematiek. Facturen worden per omgaande verzonden en stamkaarten zijn in
de maak. V.w.b. de app zijn we afhankelijk van de beheerder. We rekenen op aanpassing voor
aanvang van de competitie.
12. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijn wenst de voorzitter iedereen een goed en sportief nieuw seizoen toe.
Hij sluit af met de uitnodiging aan de aanwezigen voor een drankje in de tijdelijke kantine (i.v.m. een
grondige verbouwing).

