Notulen Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

9 september 2013
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Piet Salens

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 20 februari 2013
Mededelingen en ingekomen stukken
Agressie en geweld
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester
Begroting 2013-2014
Verslag strafcommissie en verkiezing strafcommissie
Verslag Commissie van beroep en verkiezing Commissie van beroep
Opzet competitie en Bekercompetitie 2013-2014.
Bestuurssamenstelling:
Competitieleider Marcel Kalkers is volgens rooster aftredend.
Hij stelt zich herkiesbaar.
13. Tijdelijke benoeming bestuurslid.
14. Rondvraag.
15. 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 20 februari 2013

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

Mededelingen en ingekomen stukken

Secretaris:
Lever tijdig gegevens aan voor nieuwe speler. Denk ook aan foto (digitaal). Woensdag uiterlijk
aanleveren. De maandag er op volgend ophalen. Breng ook oude stamkaart mee. Kosten € 5,00
per kaart.
Hoofdscheidsrechter:
De Klok in Sporthal De Kemphaan (Riethoven) loopt niet meer mee op verzoek scheidsrechters.
Dit kan voor het einde van de wedstrijd verruwing in de hand werken met alle gevolgen van
dien.
Het a.s. seizoen treden er 2 nieuwe scheidsrechters tot het korps toe. Dit brengt de gemiddelde
leeftijd naar beneden. We wensen beide heren veel succes toe.
Sta 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd klaar. Zorg ook dat het wedstrijdformulier is
ingevuld.
Hinder de teams niet die aan het spelen zijn. Ga niet langs de zijlijn inspelen.
Er mogen 3 wisselspelers, een coach – lijnrechter en verzorger op de bank zitten.
Zorg er voor dat er geen andere personen op de bank zitten. Denk hierbij ook aan kinderen.
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Indien er problemen zijn met scheidsrechters meld dit aan de Hoofdscheidsrechter.
Hij zal dan in gesprek gegaan met alle betrokkenen.
Het toepassen van de voordeelregel is niet zo makkelijk. Dit is uitvoerig besproken met de
scheidsrechters. Voor de oudere scheidsrechters is dit nog wel een probleem. Er is bij iedereen
op aangedrongen deze indien men dit nodig acht toe te passen.
5.

Agressie en geweld

Voorzitter:
Geeft een presentatie over agressie en geweld. Wij als bond zullen indien nodig hier aandacht aan
geven. Het zal op de website worden geplaatst. Indien dit voorkomt maak hier dan melding van aan het
bestuur. Indien er schade wordt veroorzaakt zullen de kosten worden verhaald op de veroorzaker.
Van alle incidenten zal een registratie worden bijgehouden.
6.

Jaarverslag secretaris

Leest jaarverslag voor. Zonder aan- of opmerking wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.
7.

Financieel verslag penningmeester

Geeft presentie over de financiën. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 3796,00.
Penningmeester vraagt aan de vergadering om verslag goed te keuren. Dit wordt vanuit de vergadering
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.
8.

Begroting 2013 - 2014

Er komt geen verhoging van de contributie.
9.

Verslag strafcommissie

Na voorlezing van het verslag, door secretaris, zijn er geen vragen of opmerkingen.
Hij vraagt of er leden (2) zijn die zitting willen nemen in de commissie. Aanmelden via het secretariaat.
De zittende leden hebben aangegeven te zullen doorgaan.
10. Verslag commissie van beroep

Na voorlezing van het verslag, door secretaris, zijn er geen vragen of opmerkingen.
Hij vraagt wie er zitting (1) wil nemen als lid van de commissie.
Aanmelden bij secretariaat. De zittende leden hebben aangegeven te zullen doorgaan.
11. Opzet competitie en Bekercompetitie

De competitie start op 27 september. Er zijn 11 poules van 10 teams.
Het was weer een hele opgave om alles rond te krijgen.
Er zijn teams die niet aangeven op welke dag ze willen spelen. Doe dit wel!
Voor de Bekercompetitie hebben zich 48 teams aangemeld iets minder dan vorige seizoen.
De eerste ronde start op 23 september. Alles is zichtbaar op de website.
De Bekerfinale wordt (onder voorbehoud) gespeeld op dinsdag 22 april 2014 in Sporthal Tivoli.
12. Bestuurssamenstelling

Competitieleider Marcel Kalkers is aftredend. Hij heeft te kennen gegeven zich wederom beschikbaar te
als bestuurder met de taak competitieleider. De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij hiermee
akkoord. Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen zodat Marcel zijn taak als
competitieleider kan voortzetten. Voorzitter wenst hem veel succes toe.
13. Tijdelijke benoeming bestuurslid

De huidige Competitie Manager is aan vervanging toe. Hij draait inmiddels al vanaf 2003.
Het bestuur heeft besloten om hiervoor een tijdelijk bestuurslid toe te voegen.
Bas van de Langenberg heeft zich bereid verklaard om deze functie te willen bekleden.
Hij zal zich met ondersteuning van Marcel gaan bezig houden met alles wat met ICT te maken heeft.
Hij vraagt de vergadering of er bezwaren zijn om met deze tijdelijke benoeming akkoord te gaan.
Er komen vanuit de vergadering geen bezwaren. Voorzitter wenst Bas veel succes en wijsheid toe.
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14. Rondvraag

Mag een coach filmen tijdens de wedstrijd?
Opmerkingen:
De coach is aanspreekpunt van het team en hij is coach en niet filmer.
Wanneer er teams zijn die hier bezwaar tegen maken dienen zij het voor aanvang van de wedstrijd te
melden bij de scheidsrechter. Wanneer dit niet het geval is mag hij wel filmen.
15. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een sportief
zaalvoetbal seizoen toe.
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