Notulen Ledenvergadering NZVB
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

3 september 2014
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Secretaris Piet Salens

Agenda

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

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 29 januari 2014
Mededelingen en ingekomen stukken.
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester
Verslag strafcommissie
Verslag Commissie van beroep
Opzet competitie en Bekercompetitie
Begroting 2014-2015
Bestuurssamenstelling:
Penningmeester Erik Ganzeboom is volgens rooster aftredend.
Hij stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en zal hierover mededelingen doen.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
1.

Opening.

De voorzitter heet iedereen welkom en verzoekt om de GSM uit te schakelen. De secretaris verzoekt
iedereen, indien dit nog niet is gebeurd, zijn handtekening te plaatsen op de presentielijst.
2.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd.
3.

Notulen ledenvergadering 29 januari 2014.

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

Mededelingen en ingekomen stukken.

CompetitieManager
De huidige CompetitieManager is verouderd. Dit is de online software waarmee de NZVB de
ledenadministratie, competitie- en bekerplanning en scheidsrechter aanstellingen en -vergoedingen
worden verwerkt. Er wordt nieuwe software ontwikkeld door het Eindhovens bedrijf Triptic. De nieuwe
software zal in gebruik worden genomen ingang van het seizoen 2015-2016.
Vanaf februari wordt deze software door bestuursleden getest. De oude software zal in beginsel nog
meedraaien. Het wordt een modern systeem met nieuwe functionaliteiten. Hiermee kunnen we weer
jaren vooruit. Er zijn voldoende gelden gereserveerd om e.e.a. te bekostigen. Voor meer informatie kan
men na afloop van de vergadering vragen stellen aan Bas van de Langenberg (ICT bestuurder).
Ongevallenverzekering.
De huidige verzekering dekt niet alles. Er is nu een verzekering afgesloten voor alle leden (mits
woonachtig in Nederland).
Een kort overzicht: € 5,000 bij overlijden - € 50,000 bij invaliditeit - aansprakelijk € 2,500 bij o.a.
vernielingen. Alle leden en teams zijn dus verzekerd. Meer informatie via de penningmeester.
Boeteregeling bij Jan Dankers Toernooi en Piet Salens Toernooi.
Bij het niet verschijnen bij bovengenoemde evenementen wordt een boete opgelegd van € 100,00.
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Voor het Jan Dankers Toernooi worden teams door het bestuur uitgenodigd, voor het
Piet Salens Toernooi dienen teams zich aan te melden.
5.

Jaarverslag secretaris

Leest jaarverslag voor. Zonder aan- of opmerking wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.
6.

Financieel verslag penningmeester

Penningmeester geeft uitleg over het verslag 2013-2014.
De kosten voor de nieuwe competitie manager bedragen € 25,000. Deze worden over 5 jaar
afgeschreven. In eerste aanleg is hiervoor een bedrag van € 9,000 in de begroting opgenomen.
Het eigen kapitaal is gestegen.
Er staan nog enkele boetes open. Deze dienen z.s.m. voldaan te worden.
De kosten van zaalhuur en scheidsrechters zijn gestegen. Ik stel voor om de contributie met € 25,00 te
verhogen. Voor het overige wordt er niets veranderd. Inschrijfgeld wordt € 685,00 i.p.v. € 660,00.
Ik vraag daarom aan de vergadering hiervoor toestemming. Geen van de aanwezige leden heeft
hiertegen bezwaar.
De voorzitter stelt voor om de penningmeester te dechargeren.
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
Verslag kascontrole commissie
Door een misverstand heeft deze commissie geen controle uitgevoerd bij de penningmeester.
Hij zal contact met ze opnemen om een betere afstelling te realiseren. Tenslotte meldt de
penningmeester dat de ING een donatie van 750 euro heeft gedaan. Het bestuur heeft de ING hiervoor
bedankt en zal het bedrag goed besteden.
7.

Verslag strafcommissie

I.v.m. de afwezigheid van de voorzitter van deze commissie leest de secretaris het verslag voor.
De commissie heeft in 14 zaken uitspraak gedaan. In enkele zaken is beroep aangetekend.
Verder is in enkele zaken geen straf uitgedeeld en in enkele zaken zijn zware schorsingen (1 tot 3 jaar)
uitgesproken.
8.

Verslag commissie van beroep

Voorzitter Jan Bastiaans leest het verslag voor. Er zijn maar 2 beroepszaken besproken. Dit is zeer
weinig. Hij hoopt bij het volgende verslag op nul uit te komen.
Verkiezing Commissie van beroep.
Doet een oproep aan de aanwezigen om zich aan te melden om zitting te nemen in deze commissie.
De commissie zoekt een nieuw lid ter aanvulling. Dhr. Ton de Kort van
ZVV Aart van Herk Installatietechniek b.v. stelt zich beschikbaar om lid van de commissie te worden.
Voorzitter bedankt Ton voor zijn aanmelding en zal contact met hem opnemen.
9.

Opzet competitie en Bekercompetitie

De competitie zal uit 11 poules bestaan van elk 10 teams. Mochten er zich 120 teams aanmelden dan
komen er 12 poules.
De 1e ronde van de Bekercompetitie zal in poules afgewerkt worden. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de voorkeur dagen van de teams. Ronde 2 zal worden gespeeld volgens knock-out
systeem. Dit ook in de volgende rondes. De finale staat gepland op dinsdag 22 april 2014.
Het Piet Salens Toernooi wordt gespeeld in 3 poules van elk 6 teams.
Kampioenen van seizoen 2014-2015 en de bekerkampioen worden pas ingedeeld indien plaats. Dit
omdat zij al het Jan Dankers Toernooi hebben gespeeld. Maximaal aantal deelnemende teams is 18.
10. Begroting 2014 – 2015

Deze is behandeld tijdens de vergadering van 29 januari 2014. De leden hebben deze toen goedgekeurd.
11. Bestuurssamenstelling

Penningmeester Erik Ganzeboom is aftredend. Hij heeft te kennen gegeven zich wederom beschikbaar
te stellen als penningmeester. De voorzitter vraagt de vergadering hiermee akkoord te gaan.
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Vanuit de vergadering komen geen vragen of opmerkingen, zodat Erik zijn taak als penningmeester kan
voortzetten. Voorzitter wenst hem veel succes toe.
Voorzitter:
Tijdens de bestuursvergadering in maart hebben ik aangegeven dat ik met ingang van het nieuwe
seizoen stop als voorzitter. Drukke werkzaamheden en privézaken maken het onmogelijk om de functie
als voorzitter voort te zetten. Ik heb het met veel plezier gedaan en wil dan ook mijn mede
bestuursleden en de leden hartelijk danken voor de ontvangen steun die ik heb mogen ontvangen.
Ik treed nu wel af, maar blijf beschikbaar tot een opvolger is gevonden.
Na deze mededeling neemt Erik het woord:
We hebben Pim ervaren als een goed bestuurder. Je hebt mede de aanzet gegeven tot vele
veranderingen binnen de organisatie. Denk aan de invoering van nieuwe pasjes en stamkaarten.
Ik wil je nogmaals bedanken voor de goede samenwerking. Als aandenken bieden we een herinnering
aan met daarop het logo en de periode dat je voorzitter bent geweest. Geef het een plaats in je
huiskamer, zodat je het regelmatig kunt bewonderen. Voor je echtgenote overhandig ik hierbij een bos
bloemen.
Pim: Nogmaals bedankt en ik wens iedereen alle goeds toe.
Erik: We gaan op korte termijn een enkele personen benaderen voor het voorzitterschap. We houden
ons aanbevolen voor geschikte kandidaten.
Ik vraag aan de leden mandaat om een voorzitter te zoeken. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Pim, als laatste vraag ik je om agenda punt 12 en 13 af te handelen.
12. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
13. Sluiting.

Nadat de voorzitter een ieder nog een sportief seizoen heeft toegewenst sluit hij de vergadering.
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