Notulen Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

7 september 2006
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens

Agenda

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 22 februari 2006
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris (ter vergadering)
Financieel verslag penningmeester (ter vergadering)
Verslag Strafcommissie (ter vergadering) en verkiezing Strafcommissie
Commissie van Beroep (ter vergadering) en verkiezing Commissie van Beroep
Bestuursverkiezing (zie huishoudelijk reglement art. 24 en 25)
Han van Helmond (voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Gerrit Vlassak
voor.
11. Rondvraag
12. Sluiting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle GSM telefoon's uit te
schakelen. Hij zal trachten om de vergadering zo snel mogelijk te doen laten verlopen.
2. Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Notulen Ledenvergadering van 22 september 2006

Geen aan of opmerkingen. De voorzitter accordeert de notulen en bedankt secretaris.
4. Mededelingen en ingekomen stukken

Voorzitter komt in later stadium terug op bestuursfuncties (pagina 3).
Er zijn voor wat betreft toewijzing van hallen problemen opgetreden.
Het eindresultaat van deze toewijzing komt er op neer dat Sporthal Tivoli op maandag pas om 20.30
uur beschikbaar is. De gemeente heeft zonder het bestuur te benaderen dit doorgevoerd.
Reden hiervan is dat tot 20.30 uur de zaal is verhuurd aan rolstoelhockey. De zaal die deze vereniging
gebruikte is door renovatie niet voor hun beschikbaar. Het bestuur heeft kenbaar gemaakt dat zij
hier niet mee akkoord kan gaan. De gemeente heeft Sporthal Genderbeemd daarna aangeboden op
maandag vanaf 20.00 uur. Voor het bestuur was dit ook niet aanvaardbaar.
Op grond hiervan is besloten dat de wedstrijden van de Topklasse op maandag in Indoor zullen
worden gespeeld. De aanwezige afgevaardigden van de teams uit de Topklasse verzoeken het
bestuur om actie te ondernemen om weer terug te kunnen keren naar Sporthal Tivoli.
Voorzitter zegt toe dat dit zeker zal gebeuren. Na afloop van de vergadering wordt met de
vertegenwoordigers van de teams uit de Top- en Hoofdklasse B nader overleg gepleegd wat te doen
na week 44.
Indien er belangstelling bestaat voor het kopen van een of meerdere plofballen kan men dit na
afloop van de vergadering kenbaar maken bij de secretaris. Kosten plofbal € 25.00.
Vanaf november wordt De Springplank gesloten. Voor in de plaats komt De Kempen Campus.
Via de website wordt U op de hoogte gehouden.

Competitieleider zal proberen om planning eerder gereed te hebben. Het kost veel tijd om aan alle
opgegeven wensen te voldoen.
De Bekercompetitie heeft een andere opzet. Er hebben zich 48 teams aangemeld.
De eerste ronde zal in 8 poules van 6 teams worden gespeeld. Er is getracht om poules uit elke klasse
te maken. Het programma is vermeld in boekje wat aan het einde van de vergadering zal worden
uitgedeeld. De nrs. 1 t/m 4 van elke poule gaat verder naar de volgende ronde. In deze ronde wordt
door loting bepaald wie tegen wie speelt. Winnen betekent ronde verder. Bij gelijke stand volgen er
strafschoppen. Bij verlies is men uitgeschakeld.
Hoofdscheidsrechter vestigt nogmaals de aandacht op de volgende punten:
Lijnrechter dient in het bezit van spelerskaart te zijn.
Coach dient in het bezit te zijn spelerskaart.
Bij wisseling van doelman dient deze klaar te staan om in te vallen.
Strafschoppen nemen bij Bekerwedstrijden:
3 strafschoppen per team.
Indien stand gelijk is worden strafschoppen om en om genomen door dezelfde spelers in de
dezelfde volgorde als bij de eerste 3 strafschoppen totdat er een beslissing is.
5. Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.
Opmerking secretaris:
Heeft geconstateerd dat bij aanvraag van spelerskaarten een andere geboortedatum heeft
opgegeven waardoor hij bij 2 teams op de stamkaart stond vermeld. Naam voorletters en adres exact
hetzelfde. Secretaris verzoekt een ieder om de juiste gegevens op het aanvraagformulier te
vermelden. In genoemde gevallen is dit alsnog hersteld.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen dat zij zich ook kunnen melden voor een van de functies.
6. Financieel verslag penningmeester

Het afgelopen seizoen is de administratie gevoerd door administratiekantoor RIBO uit Best.
Hierdoor is het verslag niet volledig waardoor ik U ook niet het verslag ter hand kan stellen indien U
daar prijs op stelt. Indien er vragen zijn zal ik deze indien mogelijk beantwoorden. Wel kan ik U
mededelen dat er een positief saldo overblijft. Het positief saldo bedraagt € 11,000.
Dit komt doordat boekingen in een ander jaar zijn gedaan.
Jan zal samen met voorzitter bij administratiekantoor dit gaan bespreken.
Als dit alles is gebeurd zal het batig saldo ± € 3,000 bedragen.
Genoemd kantoor verzorgt alle facturen betalingen en boekingen.
Goedkeuring tot betaling voorzie ik van mijn goedkeuring en handtekening en daarna verzorgt het
kantoor de verdere afhandeling. Voorzitter vult aan dat dit gedaan is om penningmeester te
ontlasten. Jan blijft als penningmeester eindverantwoordelijk.
Verder maakt de penningmeester de volgende opmerkingen:
De betalingen zijn maar voor 60% binnen terwijl we al op 11 september aanvangen met de
competitie.
Wij willen iedereen laten voetballen maar hier zitten ook verplichtingen aan verbonden. Betaal
daarom tijdig.
Alle facturen worden verzonden naar contactpersoon en niet naar de persoon die het team
sponsort.
Vermeld op overboeking naam van het team.
7. Verslag Strafcommissie

Voorzitter afwezig, derhalve geen voorlezing van verslag.
Later bleek dat verslag wel was toegezonden naar het secretariaat.

Foutje van secretariaat. Daarom alsnog een overzicht:
In het afgelopen seizoen heeft de strafcommissie 14 strafzaken behandeld waarin in alle zaken
uitspraak is gedaan. Voorzitter bedankt de leden, 1 scheidsrechter en 5 leden uit de verenigingen
voor hun positieve bijdrage in de discussies.
a. Verkiezing strafcommissie
In verslag strafcommissie hebben de zittende leden zich weer herkiesbaar gesteld.
Vanuit de vergadering komt hier geen bezwaar.
8. Commissie van Beroep

Voorzitter maakt melding dat commissie in het afgelopen seizoen geen zaken heeft behandeld.
a. Verkiezing Commissie van Beroep
Alle zittende leden stellen zich weer herkiesbaar. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
9. Bestuursverkiezing

Ik heb als voorzitter tijdens de vergadering in februari aangegeven dat ik in september zou aftreden.
De reden zijn mijn werkzaamheden in Zwolle waardoor het bijna onmogelijk voor mij is om de functie
zo goed mogelijk uit te voeren.
Voordat ik aan jullie bekend maakt wie de beoogde voorzitter wordt wil ik iedereen bedanken die
een positieve bijdrage heeft geleverd aan de NZVB.
Het was niet altijd makkelijk, maar naar mijn mening is dit toch gelukt.
Nogmaals dank hiervoor.
In de maanden daarna is het bestuur op zoek gegaan naar een kandidaat.
Het bestuur denkt deze gevonden te hebben in de persoon van Gerrit Vlassak.
Ik verzoek Gerrit dan ook plaats te nemen achter de bestuurstafel.
Met een applaus vanuit de vergadering neemt Gerrit plaats achter de bestuurstafel.
Hierna neemt Jan Tops de vicevoorzitter het woord.
Ook ik heb aangegeven dat ik zou aftreden.
In vergaderingen is er gekozen en een administratiekantoor gevonden die taken van mij gaat
overnemen.
Deze zijn inboeken – facturen maken en alle andere zaken die hiermee gemoeid zijn.
Voor mij is dit een reden geweest mede ook door de continuïteit te bewaren, en op verzoek van de
overige bestuursleden, om niet af te treden. Ik blijf als penningmeester wel verantwoordelijk.
Ik richt mij nu tot Han. Han wanneer wisselen we weer?
We hebben een aantal jaren (10) in het bestuur van de NZVB gezeten. Ik was eerst voorzitter en jij
penningmeester. Daarna werd ik penningmeester en jij voorzitter op advies van je vader.
Ook je partner Moniek heeft een aantal jaren als secretaris deel uitgemaakt van het bestuur.
Je bent ook nog scheidsrechter geweest.
Waarvoor je het meest hebt ingezet is de automatisering. Kijk maar naar de introductie van de
CompetitieManager. In dit programma staat werkelijk ook alles wat het mogelijk maakt om een
organisatie goed te laten functioneren. Han je was het lopende archief van de NZVB.
Natuurlijk kan een bestuur niet functioneren zonder zijn leden. Wat is een bestuur zonder leden?
Han ik wil namens de overige bestuursleden en leden hartelijk danken voor de jaren inzit aan de
NZVB. Je hebt aangegeven dat wij als bestuur altijd een beroep op je kunnen blijven doen.
Wij zullen die dan ook niet laten als we advies over welke zaken dan ook nodig hebben.
Vanuit de zaal wordt bovenstaande met een groot applaus begroet.
Han als dank voor de vele jaren hierbij een bos bloemen en een cadeau.
Han bedankt Jan voor zijn woorden en ook de aanwezigen en neemt hierna plaats in de zaal.
De vergadering wordt voorgezet onder de zojuist benoemde voorzitter Gerrit Vlassak.
Ik ben werkzaam geweest in de Grafische Industrie. In mijn jonge jaren heb ik ook gevoetbald.

Ik heb ook zitting in de tuchtcommissie voetbal,amateurs, van de KNVB. Ik zal als voorzitter mij gaan
inzetten om de NZVB nog meer te gaan promoten en de ingeslagen weg te continueren en indien en
waar mogelijk te verbeteren. Hierbij ik de hulp van de overige bestuursleden en van de leden nodig.
Schroom daarom niet indien er vragen of problemen zijn om het bestuur te benaderen. We zijn
tenslotte volwassen mensen en gezamenlijk kunnen wij deze oplossen.
10.Rondvraag

Harry Vollaerts (hoofdscheidsrechter)
Bij wedstrijden wordt er geen kopie van de stamkaart meer geaccepteerd.
Wim Janssen
Wordt er doorgegaan met het opleggen van schorsingen bij 10 en 20 minuten straftijd?
Antwoord: Ja. De straftijden van het afgelopen seizoen tellen niet mee.
Café De Leeuw
Mag een scheidsrechter bij een wedstrijd vlaggen?
Ja. Alleen als hij niet in functie is als tijdwaarnemer. Ook hij moet in het bezit zijn van een
spelerskaart.
11.Sluiting van de vergadering

Alvorens tot sluiting over te gaan bericht de voorzitter dat het programmaboekje en alle overige
bescheiden af te halen zijn bij de uitgang van de vergaderzaal.
Hij bedankt iedereen voor zijn bijdrage aan de vergadering en wenst iedereen een prettig en sportief
seizoen 2006–2007 toe.

