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1.

Opening

Voorzitter Pim Lamers heet iedereen welkom. Hij verzoekt alle GSM telefoons uit te zetten.
Ik verzoek jullie indien dit nog niet is gebeurd alsnog de aanwezigheidslijst te tekenen.
2. Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Notulenledenvergadering 5 september 2011

Over de notulen zijn geen aan of opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en bedankt de
secretaris.
4. Mededelingen bestuur

In het seizoen 2012–2013 spelen we niet meer op dinsdag in Tivoli. In een brief heeft de gemeente
dit kenbaar gemaakt. Als vervanging geeft zij aan De Tempel. Het bestuur zal middels een schrijven
haar ongenoegen kenbaar maken en verzoeken dit niet door te laten gaan.
● Open Toernooi
Uit de gehouden enquête is gebleken dat men een voorstander is van zo’n toernooi. Het bestuur
heeft daarom besloten dit te houden op zaterdag 2 juni.
Het bestuur stelt de volgende voorwaarde:
Kampioenen zijn uitgesloten van deelname.
Teams welke geen lid zijn van NZVB worden eveneens uitgesloten tot deelname.
Bij aanmelding van minder dan 18 teams gaat het toernooi niet door.
Via de website kan men zich aanmelden.
● Nieuwe spelerspassen en stamkaart
Met ingang van het seizoen 2012–2013 worden er nieuwe spelerspassen en stamkaarten ingevoerd.
Zowel spelerskaart als stamkaart wordt van het formaat van een creditkaart. Ook de foto’s op vele
spelerspassen dienen te worden vervangen. Het wedstrijdformulier wordt hier gelijk in
meegenomen. De aanvraag voor nieuwe spelerskaarten wordt anders. Harry geeft tekst en uitleg.
Op de website kan men deze instructie terugvinden.
Het inschrijfformulier voor het nieuwe seizoen staat binnenkort ook op de website bij ‘Downloads’.
● Mededelingen vanuit het scheidsrechterskorps
Tijdens een feestavond voor de scheidsrechters zijn een aantal gehuldigd voor 12,5 – 25 en 40 jaar
wedstrijden leiden bij de NZVB.
3 scheidsrechters ontvingen de speld voor 12,5 jaar fluiten.

5 scheidsrechters ontvingen de speld voor 25 jaar fluiten.
3 scheidsrechters ontvingen de speld voor 40 jaar fluiten.
Ook ontvingen zij een oorkonde en hun echtgenotes een bos bloemen voor de steun die zij al die
jaren aan hun echtgenoot hebben gegeven.
● Andere opzet Jan Dankers toernooi
Het toernooi duurt te lang voor teams die na ronde 1 zijn uitgeschakeld. Spelers en bestuur zijn van
mening dat een andere opzet het toernooi en de huldiging van de kampioenen aantrekkelijker kan
maken. Het bestuur zal de zaak bespreken en voor de volgende editie met een andere opzet komen.
5. Verloop competitie

Het begin van de competitie begon met een valse start. Twee teams zeiden af aan het begin.
Periode was lastig met indelen. Hierna overgegaan naar 4 poules van 9 teams.
Periode 2 problemen gehad met uitslagen van Bekerwedstrijden waren niet te traceren.
Door contacten te leggen zijn we er alsnog uitgekomen.
Het wordt moeilijker om alles tijdig op de site te vermelden. Ik doe mijn best om alles eerder
zichtbaar te maken op de website.
Competitie verloop tot heden: 17 wedstrijden moeten verzetten. Bedenk dat dit kosten met zich
meebrengt. Een planning voor het hele seizoen te maken is geen haalbare kaart.
● Strafzaken (Theo van Huet)
Tot op heden heeft de strafcommissie 9 zaken behandeld waarbij 3 wedstrijden zijn gestaakt. Het
betreft zaken waarbij niet alleen spelers maar ook scheidsrechters bij betrokken zijn. Dit baart de
commissie toch enige zorg. De scheidsrechters zullen ook bij zich zelf ten rade gaan wat er verbeterd
kan worden. Wij vragen om meer respect voor elkaar te tonen dus ook voor de scheidsrechter.
Iedereen wil winnen maar niet ten koste van alles. Laten we dit met z’n allen in onze bagage
meenemen.
Opmerking Hr. Kilic: Ik heb sterk het gevoel dat er niet objectief wordt gehandeld. Ik heb gereageerd
n.a.v. een aan mij opgelegde straf. Reactie hierop is uitgebleven. Ook ben ik van mening dat de
Commissie van Beroep misbruik maakt van hun rol. Zij luisteren niet naar mijn argumenten.
Voorzitter: Beroepszaken worden behandeld als hoor en wederhoor. Dit doen zij al jaren.
● Commissie van Beroep (Jan Bastiaans)
We hebben 4 zaken behandeld. Terugdraaien van straffen is niet altijd aan de orde.
Wij verdiepen ons altijd in de zaken.
We moeten constateren dat de rapporten van de scheidsrechter kwalitatief steeds beter worden. De
scheidsrechters maken deze rapporten onafhankelijk van elkaar. Het wordt tijd dat spelers meer
respect gaan tonen voor de scheidsrechter. Spelers moeten minder een stempel op de wedstrijd
gaan drukken.
6. Begroting 2012–2013

We willen starten met 110 teams.
Er staat ons een verhoging van de zaaluren in het komende seizoen te wachten. Ook komen er
kosten voor de digitalisering. Ondanks deze kosten ben ik hoopvol gestemd over het seizoen
2012-2013. Het bestuur heeft daarom ook besloten de contributie niet te verhogen.
Deze zal zijn: Deelname competitie € 660,00, deelname bekertoernooi € 70,00.
Bij aanwezigheid van de vergaderingen volgt een reductie van € 12,50 per bezoek.
De kosten van een spelerspas gaat wel omhoog van € 3,00 naar € 5,00.
Hierbij zijn de kosten van een nieuwe stamkaart inbegrepen.
7. Rondvraag

Voorzitter: Ik ben teleurgesteld over de volgende: De vernielingen die zijn aangericht in sporthal
Tivoli en het Indoor-Sportcentrum. Het bestuur zal trachten dit op de veroorzaker(s) te verhalen.
Er werd geen gebruikt gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting

De voorzitter wenst iedereen een sportieve voortzetting van het seizoen toe. Hiermee sluit hij de
vergadering.

