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1.

Opening

Voorzitter Gerrit Vlassak heet namens het bestuur iedereen van harte welkom bij de
tussentijdse ledenvergadering.
Een speciaal woord van welkom aan onze ere-voorzitter Jan Tops.
Verder een welkom aan onze penningmeester Erik Ganzeboom, die voor de eerste keer
achter de bestuurstafel zit. Bij de vergadering van september 2009 was hij afwezig i.v.m.
het huwelijk van zijn zoon. Hij zal in de loop van de vergadering aan het woord komen.
Het verzoek om niet te roken en alle GSM telefoons uit te schakelen.
De voorzitter roept controleert of de aanwezigen namens hun team(s) de presentielijst
hebben getekend. In geval dit niet het geval is het verzoek dit alsnog te doen.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 9 september 2009

Pagina 3: (Jan Bastiaans)
Scheidsrechterskorps. Over de kwaliteit maak ik me wel eens zorgen.
Toch moet ik constateren dat het nog niet zo slecht gesteld is met het korps.
Ik hoor wel eens opmerkingen van teams hierover.
Ik doe dan ook een dringend beroep op alle teams om de scheidsrechters met respect te
behandelen en wees zowel naar hem als naar de tegenstander sportief.
Indien er mensen in de zaal zijn die zich geroepen voelen om ook tot het korps toe te
treden nu is er gelegenheid voor om je aan te melden.
De voorzitter arresteert de notulen en bedankt de secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
5.

Verloop competitie

Gerrit (voorzitter):
Het bestuur constateert dat er een verharding begint op te treden.
Dit blijkt uit het aantal strafzaken. De strafcommissie spreekt zwaardere straffen uit.
Ik doe een dringend beroep op alle teams om het sportieve niet uit het oog te verliezen.
Iedereen wil winnen maar niet ten koste van alles! Vanuit het scheidsrechterskorps is mij
verzocht enkele punten onder jullie aandacht te brengen:
♦ Wedstrijdformulieren worden vaak aan de tafel bij de tijdwaarnemer ingevuld.
Dit moet gebeuren voordat men het speelveld betreedt!
♦ Op de spelersbank mogen geen personen aanwezig zijn die er niet thuishoren.
Alleen 3 reservespelers, eventueel een coach en verzorger.
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♦ Wanneer

beide teams dezelfde kleur shirts dragen dient het team wat als eerste op
het programma staat vermeld te zorgen voor een ander kleur shirt.

Het bestuur is er voorstander van dat tijdens de wedstrijden Nederlands wordt gesproken
ook in de combinatie met scheidsrechter en tegenstander. Dit kan irritatie oproepen.
Marcel (competitieleider)
Periode 4 wordt volgende week vrijgegeven. In het programmaboekje staan ook de
laatste wedstrijden van de bekercompetitie.
Het Jan Dankers toernooi wordt gehouden op maandag 31 mei a.s.
Dit seizoen zijn slechts 8 wedstrijden verzet. Verzoeken om wedstrijden 1 of 2 weken van
de voren te verzetten worden niet gehonoreerd.
Opmerkingen met betrekking tot het gastenboek op onze website:
Het is beter om als er problemen zijn deze niet op het gastenboek te zetten.
Stuur beter een mail naar het betreffende bestuurslid of neem telefonisch contact op.
Zodoende komt er sneller een antwoord en worden overbodige reacties van anderen
voorkomen.
RPS Koeriers / Schalks
Er staan opmerkingen in het gastenboek over hun dat zij altijd laat spelen. Dit hebben zij
zelf aangegeven als voorkeur. Wij houden hier, net als bij andere teams, zoveel mogelijk
rekening mee. Ik vind het jammer dat men dit team hierdoor in diskrediet brengt.
Ter ontzenuwing van de stemmingmakerij: RPS Koeriers/Schalks heeft 6x om 22:30u
gespeeld, ESZVV Totelos 1 maar liefst 10x.
Dit is slechts een voorbeeld waarmee ik duidelijk wil maken dat wij alles doen wat
redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt.
Gerrit (voorzitter)
Het programma waar wij mee werken is uniek en speciaal voor de NZVB ontwikkeld.
Elk team kan voorkeur aangeven op welke dag men niet en welke men graag wel wil
voetballen. Ook kan men een voorkeur aangeven om vroeg of laat te worden gepland.
In heel veel gevallen wordt dit ook gehonoreerd. Uitzonderingen voor welk team dan ook
worden niet gemaakt, zeker niet ten koste van andere teams.
De door het bestuur gekozen strategie wil zij graag continueren.
6.

Financiën.

Alle contributies zijn tijdig voldaan en ik hoop dat dit ook in de toekomst zo blijft.
Jullie weten: niet betalen is niet spelen!
Ik ben voornemens om het volgende te doen:
Het team welk op de vergaderingen van dit seizoen aanwezig is geweest zal op de
factuur voor het seizoen 2010-2011 het volgende zien:
Indien men de ledenvergaderingen heeft bezocht (controle aan de hand van de
tekenlijst) wordt er €12,50 of €25,00 (afhankelijk van respectievelijk 1 of 2 presenties) in
mindering gebracht op de contributie voor het volgende seizoen.
Het spreekt voor zich dat dit ook zal gebeuren bij de volgende seizoenen. Het is dus
raadzaam om jullie aanwezigheid te paraferen op de tekenlijst.
Voor mij als penningmeester is dit minder werk en er is meer overzicht.
Ook wil ik iets doen aan de borg die elk nieuw team dient te voldoen. Ik wil dit een
andere naam geven: inschrijfgeld.
Momenteel zijn de geïnde bedragen toegevoegd aan onze algemene reserves.
Welk team precies hoeveel borg heeft betaald is nauwelijks te traceren.
Voor de invoering van de EURO was het bedrag 100 gulden. Bij de invoering van de euro
is dit 45 euro geworden. Later is dit bedrag verhoogd naar 100 euro.
Gerrit (voorzitter)
Het probleem is dat wij geen inzicht hebben in wie wel en wie geen borg heeft betaald.
Wij proberen dit echter wel te achterhalen.
Achter de tafel zitten mensen die alles zo goed mogelijk proberen te doen. Wij willen
jullie de borg niet afpakken, maar het gemakkelijker maken. Geef ons tijd om hier een
oplossing voor te zoeken. Essentie is om meer inzicht te krijgen in deze materie.
Op de vergadering in september komen we hier op terug. Ik vraag jullie dan om met
voorstellen te komen, zodat we dit probleem uit de wereld kunnen helpen.
Voorstellen bij voorkeur per mail verzenden.
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Jan Bastiaans:
Voorheen was het ook eenmalige inschrijfgeld. Doe dit dan nu ook.
Worden boetes hiermee ook verrekend? Antwoord is nee.
7.

Rondvraag

Jan Bastiaans
Er treedt vervlakking op tegen de scheidsrechter.
Er wordt te veel gepraat tegen hem tijdens de wedstrijden.
Gerrit (voorzitter)
Bestudeer allen de spelregels nogmaals. Dit kan er mogelijk toe bijdragen dat er minder
tegen hem tijdens de wedstrijd wordt gepraat, zij zijn tenslotte ook mensen die hun
hobby komen uitoefenen. Er is één persoon verantwoordelijk voor het team en dat is de
aanvoerder. Hij gaat het gesprek aan met de scheidsrechter indien dit noodzakelijk is,
maar niet tijdens de wedstrijd.
Piet Salens (secretaris)
Binnenkort ontvangen de contactpersonen het inschrijfformulier voor het volgende
seizoen. Stuur het formulier voor de aangegeven datum retour en stuur daarna ook tijdig
een ingevulde spelerslijst retour. Schrijf duidelijk, dit voorkomt een hoop problemen.
8.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter iedereen wel thuis en nodigt iedereen
uit tot het nuttigen van een drankje. Hierna sluit hij de vergadering om 21:05 uur.
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