Notulen Algemene Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

9 september 2009
Indoor-Sportcentrum Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering 19 februari 2009
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Huishoudelijk reglement – Tuchtreglement – Wedstrijdreglement en Spelregels.
6. Jaarverslag secretaris
7. Jaarverslag Penningmeester.
8. Verslag Strafcommissie.
9. Verslagcommissie van Beroep.
10. Bestuurssamenstelling. Penningmeester Jan Tops aftredend.
Erik Ganzeboom wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
1.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Hij verzoekt om niet te roken en alle telefoons uit te
zetten. Er zijn teams die bij binnenkomst nog niet getekend hebben.
Ik verzoek jullie dit alsnog te doen anders volgt een boete.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 19 februari 2009

Over de notulen zijn geen aan c.q. opmerkingen. De voorzitter arresteert de notulen en
bedankt secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn ook geen ingekomen stukken.
5.

Huishoudelijke versie 0.3 (febr. 2009)

Tuchtreglement versie 1.2 (febr. 2009)
Wedstrijdreglement versie 2.0 (febr. 2009)
Spelregels versie 2.0 (mei 2009)
Van alle bovengenoemde reglementen is er inhoudelijk nagenoeg niets gewijzigd.
Wel is alles beter op elkaar afgestemd. Het lidmaatschap van de NCS is uit alle
reglementen gehaald. Wij zijn een zelfstandig opererende organisatie.
Jullie hebben op de website alle reglementen kunnen lezen.
Indien er geen aan- of opmerkingen zijn vraag ik de vergadering om toestemming deze
aan te nemen. Vanuit de vergadering komen er geen aan- c.q. opmerkingen zodat eerder
genoemde reglementen zijn aangenomen. Voorzitter vraagt de vergadering om
toestemming indien er nog wat aanpassingen nodig zijn om deze door te voeren.
De vergadering stemt hiermee in.
Voorzitter:
We zijn op zoek naar een persoon die secretaris wil ondersteunen in drukke tijden.
Dit met name bij opstart van competitie.
Er moeten veel stamkaarten spelerskaarten worden aangemaakt.
Indien U zich geroepen voelt laat het ons dan weten.
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6.

Jaarverslag secretaris.

Secretaris leest het jaarverslag voor.
Zonder aan- of opmerkingen wordt het goedgekeurd.
Voorzitter bedankt secretaris voor het verslag.
7.

Financieel verslag.

Penningmeester is verheugd te kunnen mededelen dat het resultaat positief kan
worden afgesloten.
De kosten in het kader van het 40 jarig bestaan konden in de hand gehouden
worden. Ook het eigen vermogen is goed.
Leden kunnen na afloop van de vergadering inzage krijgen in het financiële verslag.
Voorzitter:
Jan je hebt de jaren van je penningmeesterschap voortreffelijk werk verricht.
Ik wil je hiervoor danken.
8.

Verslag Strafcommissie.

Bij afwezigheid van voorzitter strafcommissie wordt verslag voorgelezen door de
secretaris.
De commissie heeft 14 zaken behandeld. Bij enkele zaken zijn er flinke straffen
uitgedeeld. Het gaat over: beledigen, slaan en gewelddadigheid t.o.v. leiding.
9.

Verslag commissie van Beroep.

De Beroepscommissie heeft 1 zaak behandeld.
De voorzitter van de commissie vraagt of er kandidaten zijn die de commissie willen
komen versterken.
Momenteel bestaat deze uit 4 personen. Commissie dient te bestaan uit 5 personen.
Indien men zich geroepen voelt stuur een mail naar de voorzitter.
10. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter:
Jan je hebt aangegeven te stoppen als penningmeester van de NZVB.
Door te drukke werkzaamheden op zakelijk gebied, directeur Munckhof tours, is de
functie als penningmeester hiermee niet meer te combineren.
De NZVB heeft veel aan je te danken op financieel gebied. 25 jaar bestuurslid van de
NZVB mag een mijlpaal genoemd worden. Dit heb je gedaan met veel inzet en volle
overgave. Door je ervaring is het een groot verlies.
Ik heb je namens het bestuur gevraagd om als adviseur het bestuur te willen bijstaan
waarin je hebt toegestemd.
Het bestuur is niet bij de pakken gaan neerzitten maar is op zoek gegaan naar een
nieuwe penningmeester.
Zij denkt deze gevonden te hebben in de persoon van Erik Ganzeboom.
Erik is 49 jaar (kan nog lang mee).
Hij is werkzaam als Bedrijfsadviseur bij Flynth Adviseurs en Accountants.
Als speler is hij actief binnen de NZVB bij het team met die naam.
Hij is op dit moment niet in de zaal aanwezig i.v.m. huwelijk van zijn zoon.
Ik vraag de vergadering om goedkeuring om Erik te benoemen tot penningmeester
van de NZVB.
Met applaus wordt Erik Ganzeboom benoemd als penningmeester van de NZVB.
Voorzitter:
Ik richt me nu weer tot jou. Je denkt ik ben er nu van af maar niets is minder waar.
Na alles wat je voor de NZVB hebt betekend heeft het bestuur besloten je te benoemen
tot erevoorzitter. Vanuit de zaal klinkt luid applaus.
De voorzitter overhandigt Jan de bijbehoren plaquette, met opschrift, vergezeld van een
kistje wijn.
Jan:
Beste mensen allemaal hartelijk dank voor het vertrouwen dat jullie al die jaren in
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mij gesteld hebben. Ik breng in herinnering dat ik samen bij het begin samen met Jan en
Jopie Dankers
heb mogen samenwerken. Ik heb altijd met veel plezier dit werk gedaan.
Er werd wel eens gemopperd over de financiën maar dat is altijd in orde gekomen.
Het was altijd gezellig en sportief en met respect tegen elkaar voetballen.
Ik heb een mooie tijd gehad.
Het huidige bestuur wil ik ook bedanken voor de laatste jaren dat ze mij hebben
gesteund.
Nogmaals iedereen bedankt en we zullen elkaar nog wel tegenkomen.
11. Rondvraag.
Wullems (Mikkers):
De korting van € 25,00 bij betaling binnen 14 dagen is er niet meer. Graag antwoord.
Voorzitter:
Er waren teams die de 25 euro korting in mindering brachten en ze de contributie niet
binnen de daarvoor gestelde termijn betaalden. Ik moet toegeven dat wij dit niet hebben
gemeld dat de korting is komen te vervallen. Excuses hiervoor.
Wij zullen dit binnen het bestuur bespreken en komen hier nog op terug.
Marcel Kalkers (Competitieleider):
Er heeft zich een team afgemeld. Als iemand nog een team weet dan hoor ik dat graag.
Harry Vollaerts (Hoofdscheidsrechter):
Het korps is versterkt met 2 nieuwe scheidsrechter welke niet uit eigen gelederen
komen. Ondanks dat blijven we op zoek naar scheidsrechters.
Het liefst uit eigen gelederen. We gaan voor kwaliteit en kwantiteit.
Wie zich geroepen voelt kan zich melden bij mij.
Wisselen van de doelman:
Doelman die in het veld komt moet gereed staan bij de tijdwaarnemer en als zodanig de
kleding dragen. De doelman die in het veld staat moet eerst het veld verlaten hebben
alvorens hij vervangen mag worden. Hierbij wordt de tijd niet stilgezet.
Piet Salens (Secretaris)
Alle pasjes en stamkaarten zijn nog niet klaar.
Op 21 september kunnen ze afgehaald worden vanaf 19:00 uur op het Bondsburo.
Ook ontbreken er wedstrijdformulieren in de enveloppe’s van verschillende teams.
Ook deze zijn weer vanaf 21 september a.s. voorhanden.
Van de teams die nog niet hun contributie hebben voldaan ontbreek de stamkaart en
spelerskaarten. Betalen kan eveneens op 21 september a.s.
Zoals jullie bekend is: NIET BETALEN NIET SPELEN.
Na afloop van de vergadering worden alle bescheiden uitgereikt.
12. Sluiting.
Voorzitter:
Wenst alle deelnemende teams een succesvol en sportief seizoen toe.
Hij sluit hierna de vergadering.
Piet Salens
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