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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 er een boete.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen Ledenvergadering van 3 september 2007

Heeft het bestuur als iets gedaan aan het 40 jarig bestaan in 2008.
Nee nog niets.
Voorzitter vraagt aan de leden om mee te denken.
Suggesties zijn welkom.
Verder zijn er geen aan- c.q. opmerkingen over de notulen. De voorzitter arresteert de
notulen en bedankt secretaris.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

De warmwatervoorziening in het Indoor-Sportcentrum is nog steeds niet goed.
Het is de verwachting dat dit z.s.m. wordt opgelost.
De verantwoordelijke persoon wacht op onderdelen.
Na plaatsing moet dit opgelost zijn.
Het bestuur zal een vinger aan de pols houden.
De betaling van de contributie blijft een probleem.
Neem jullie verantwoordelijk hierin.
Ook hier zal het bestuur een vinger aan de pols houden.
Zorg er voor dat het wedstrijdformulier wordt getekend na afloop van de wedstrijd.
Ik doe hierbij een beroep op de aanvoerders want deze dienen te tekenen.
Wij blijven het proberen om meer publiciteit te krijgen.
Er is contact met RTV 10 E.D. en Groot – Eindhoven.
Ze beloven veel maar vaak komen zij hun gedane belofte niet na.
Ook hier houdt het bestuur een vinger aan de pols.
Op de gehouden scheidsrechters vergadering is gevraagd over de werking nu er geen
coach meer aanwezig is in de Top en Hoofdklasse.
Zij missen een aanspreekpunt bij problemen.
We wachten het seizoen af en komen hier op de vergadering in september a.s. terug.
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Hoofdscheidsrechter:
Door afwezigheid (ziekte) wordt taak waargenomen door voorzitter.
Enkele aandachtspunten:
Wisselen doelverdediger is toegestaan.
De in het veld komende doelverdediger moet wel gereed staan.
Tijd wordt niet stilgezet.
Er mag steeds gewisseld worden net als bij wisselen van speler.
Er zijn opmerkingen gemaakt dat er teams zijn die nog al eens te laat op het veld
verschijnen.
Men dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd klaar te staan.
Ook dient men het wedstrijdformulier zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.
Strafzaken valt mee.
Wij zijn dringend op zoek om het scheidsrechterskorps te versterken.
Indien men er iets voor voelt kan men zich aanmelden bij de Hoofdscheidsrechter.
Het aantal strafzaken tot op heden valt mee.
De een wedstrijd schorsing bij een totale tijdstraf van 10 minuten is nog niet opgelegd.
Hoger Beroepzaken zijn tot op heden nog niet geweest.
5.

Verloop competitie

Competitie loopt goed.
Er zijn minder opmerkingen dan het vorige seizoen.
Marcel heeft onderzoek gedaan.
Hieruit blijkt dat de planning aardig overeenkomt met de wensen van de teams.
Wie interesse heeft kan na afloop bij mij komen kijken naar het schema wat ik hierover
heb gemaakt.
6.

Reglementen

Wedstrijdreglement is klaar.
Tuchtreglement wordt aangepast.
Huishoudelijk reglement eveneens.
Het bestuur streeft er na om bij de vergadering alles gereed te hebben.
7.

Financiën

Er staan nog een aantal boetes open.
Boetes bij strafzaken dienen betaald te worden bij afhalen spelerskaart op Bondsbureau.
Zonder te betalen wordt spelerskaart niet teruggegeven.
3 verenigingen krijgen nog een credit nota toegezonden.
Betaal Uw inschrijvingskosten voor het nieuwe seizoen tijdig.
Bij niet tijdig betalen volgt er geen indeling.
8.

Rondvraag

Jan Bastiaans:
Is er nog een link naar de NCS.
Nee. Afdeling zaalvoetbal van de NCS bestaat niet meer.
Ik heb het gevoel dat de NZVB nog steeds levendig.
Ik wil het bestuur dan ook complimenten maken over de wijze waarop zij alles regelen en
verzorgen zodat wij kunnen voetballen.
9. Sluiting
Voorzitter:
Indien er mensen zijn die weten of er bij de huidige verenigingen personen zijn die al
40 jaar lid zijn laat het dan weten.
Ik wens jullie verder een prettige voortzetting van het seizoen 2007 – 2008 toe.
Piet Salens
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