Notulen Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

10 september 2012
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens
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11.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 29 februari 2012
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester
Begroting 2012 – 2013
Verslag Strafcommissie
Verslag Commissie van Beroep
Opzet competitie en Bekercompetitie 2012 – 2013.
Bestuurssamenstelling.
Hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts is volgens rooster aftredend.
Stelt zich weer herkiesbaar
12. Nieuwe stamkaarten en pasjes
13. Rondvraag
14. Sluiting
1.

Opening

Met een welkom aan de leden opent de voorzitter de vergadering. Hij verzoekt iedereen zijn GSM uit
te schakelen. Ik verzoek jullie indien dit nog niet is gebeurd de aanwezigheidslijst alsnog van een
handtekening te voorzien.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.

Notulen ledenvergadering 29 februari 2012

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

Mededelingen en ingekomen stukken

Het open toernooi is niet doorgegaan. Reden: te weinig aanmeldingen voor genoemde datum.
Schades in Tivoli en Indoor-Sportcentrum.
De veroorzaker van de schade in Tivoli is achterhaald. Op hem zullen de kosten worden verhaald.
De veroorzaker van de schade in Indoor-Sportcentrum is nog niet achterhaald. De kosten hiervan
zal het bestuur voor zijn rekening nemen. Er wordt nog overleg gevoerd met de gemeente.
Parkeren is gewijzigd bij Indoor-Sportcentrum. Men kan gratis parkeren in de parkeergarage
naast het Sportcentrum. Langs de weg is het verboden. Er worden regelmatig controles
uitgevoerd.
Filmen tijdens een wedstrijd is toegestaan, mits vooraf melding wordt gemaakt aan de
tegenstander.
5.

Jaarverslag secretaris

Secretaris leest het jaarverslag voor. Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het verslag.
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6.

Financieel verslag penningmeester

Met groot genoegen laat de penningmeester via het scherm zien hoe wij er voor staan.
Alle deelnemende teams hebben hun contributie voldaan. Het heeft weinig inspanning gekost om dit
voor elkaar te krijgen. Ik wijs er nogmaals op NIET BETALEN is NIET VOETBALLEN. Een stijging van de
contributie is dan ook niet noodzakelijk. We hebben het seizoen afgesloten met een positief saldo
van € 3518,00. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
De penningmeester vraagt aan de vergadering om het verslag goed te keuren. Met een applaus
vanuit de vergadering wordt dit kenbaar gemaakt.
De vergadering verleend decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn heldere uitleg en het gevoerde beleid.
7.

Begroting 2012 – 2013

Na tekst en uitleg te hebben gegeven gaat de ledenvergadering akkoord met de begroting voor het
komende seizoen.
8.

Verslag strafcommissie

De secretaris leest het verslag voor bij afwezigheid van de voorzitter van de Strafcommissie.
In het afgelopen seizoen heeft de commissie 14 zaken behandeld en uitspraak gedaan. De
Strafcommissie is op zoek naar een extra lid ter versterking. Opgave bij secretaris Piet Salens. Vanuit
de vergadering zijn over het verslag geen aan- of opmerkingen en gaan akkoord met het verslag.
9.

Verslag Commissie van Beroep

Bij afwezigheid van de voorzitter van de Commissie van Beroep leest de secretaris het verslag voor.
De commissie heeft 3 zaken behandeld en hierin uitspraak gedaan. Verder is de commissie op zoek
naar een persoon die lid van de commissie wil worden. Aanmelden via contactpersoon (zie website).
De vergadering gaat akkoord met het voorgelezen verslag.
10. Opzet competitie en bekercompetitie

Marcel:
Het heeft mij en Piet hoofdbrekens gekost om de poules te kunnen samenstellen.
Door afzeggingen tot deelname waarvan een aantal uit de Topklasse was het heel moeilijk om een
indeling te maken. Daarbij kwam ook nog dat een team, hoewel ze zich hadden aangemeld, op het
laatste moment hun aanmelding introk. Een bijkomend probleem was dat De Karpen Sporthal Tivoli
op dinsdag aan een andere vereniging wilde toewijzen. De NZVB zou De Tempel op dinsdag
behouden. Onder protest is blijft Tivoli op dinsdag in het programma en toch nog een aantal weken
De Tempel. Na dit alles te hebben verwerkt hebben we toch een indeling kunnen maken.
De Topklasse bestaat helaas uit slechts 9 teams. Zij gaan hun wedstrijden spelen op maandag in
Indoor-Sportcentrum. Ook Hoofdklasse B speelt in Indoor-Sportcentrum. Verder op maandag nog
steeds in Tivoli. Dinsdag wederom in Tivoli en de eerste weken en laatste weken van de competitie
ook in De Tempel. Op donderdag wordt gespeeld in De Heiberg in Veldhoven.
Vrijdag Bisschop Bekkers, Tivoli en De Kemphaan in Riethoven.
We houden zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren. Wij vragen begrip van jullie als
het wel eens anders is dan jullie voorkeuren.
De eerste bekerronde wordt weer in toernooivorm gespeeld. Vanaf bekerronde 2 volgens het knockout systeem, zoals de laatste jaren. Aanvang beker is 17 september, aanvang competitie
24 september. Ik zal trachten elke nieuwe periode (4 in totaal) drie weken voor aanvang op de
website te publiceren.
Opmerking en vraag René Kremers (Berry Bikes).
Wij spelen liever niet in Topklasse maar als het moet oké.
1. Kan de planning van de Beker niet losgekoppeld worden van de Competitie?
Antwoord: Dit is heel moeilijk, want ik kom dan in de problemen met het plannen van
competitiewedstrijden. Ik heb alle speelmomenten hard nodig.
2. Kan de planning voor de competitie niet in een keer gemaakt worden.
Antwoord: Dit is niet wenselijk. Tijdens de competitie worden wedstrijden verzet en worden
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soms wensen aangepast. Om dit gedurende het seizoen allemaal aan te passen is
onwerkbaar. In meerdere periodes plannen is flexibeler en dus beter werkbaar.
Opmerking voorzitter:
Ik ben er van op de hoogte dat Marcel en Piet veel problemen hebben gehad om de planning
rond te krijgen. Mogelijke oorzaak is de te late aanmelding door de teams.
Het seizoen 2013 – 2014 zullen we de uitnodigingen mogelijk nog eerder versturen met het
dringende verzoek z.s.m. aan te melden.
11. Bestuurssamenstelling.

Volgens rooster is Hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts aftredend. Er hebben zich geen kandidaten
aangemeld voor deze functie en hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Harry te
herbenoemen. Gezien de reacties gaat de vergadering hiermee akkoord. De voorzitter stelt vast dat
Harry is herbenoemd en deel blijft uitmaken van het bestuur. Hij wenst hem succes toe in het
uitoefenen van zijn functie.
12. Nieuwe pasje stamkaarten en wedstrijdformulieren.

Harry:
Piet en ik zijn de vanaf juni bezig geweest met aanmaak van de nieuwe pasjes en stamkaarten. Aan
het einde van de vergadering zullen ze worden uitgereikt. Het bewerken van de digitale foto’s heeft
ons hoofdbrekens gekost. Er waren er bij waar we weinig of niets mee konden. Een aantal hebben
we moeten terugsturen en moeten verzoeken om nieuwe en betere foto’s te sturen.
Uiteindelijk is het ons toch gelukt om alles tijdig klaar te hebben. We hebben pasjes als credit kaart
en stamkaart eveneens als creditkaart in een map gedaan met daarop de naam van het team.
Er is ook een pasje in met daarop tekst zodat bij mogelijk verlies het mapje weer bij het secretariaat
terecht komt. Ook in het mapje zit het nieuwe wedstrijdformulier met daarop vermeld de naam van
het team en de namen van de spelers. Zowel de pasjes als de stamkaart wordt door een bedrijf
gemaakt. Aanvraag voor een nieuwe spelerspas dient uiterlijk voor elke woensdag te ingediend bij
het secretariaat. De maandag er op zijn ze af te halen op het bondsburo tegen betaling van € 5,00
per stuk.
13. Rondvraag.

Is het te overwegen om op de website advertenties te plaatsen tegen betaling?
Antwoord Penningmeester:
Ik ben hier geen voorstander van. Als er controle komt van de belasting zouden er wel een
problemen kunnen ontstaan. Advertentie mag niet over sigaretten of drank gaan. We horen het wel.
14. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng. Hij wenst
iedereen een sportief seizoen toe en sluit de vergadering.
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