Notulen ledenvergadering
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig
Afwezig
Notulen

25 januari 2017
Indoor-Sportcentrum, Eindhoven
20:00 uur
Zie presentielijst
Zie presentielijst
Secretaris Piet Salens

Agenda
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ledenvergadering 5 september 2016
Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter
Verloop competitie door de competitieleider
Jaarverslag 2015 – 2016 door penningmeester
Tussentijdsverslag van voorzitters strafcommissie en commissie van beroep
Financiën en begroting 2017–2018 door penningmeester
Scheidsrechterszaken door de Hoofdscheidsrechter
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening.

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

Vaststellen agenda.

De agenda wordt goedgekeurd.
Bij aanwezigheid op een ALV ontvangt het betreffende team een korting van € 25,00 op het
inschrijfgeld van het volgende seizoen.
3.

Notulen ledenvergadering 5 september 2016.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en worden derhalve goedgekeurd.
Voorzitter bedankt de secretaris hiervoor.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter.

Voorzitter
 Scheidsrechters willen graag de verplichte grensrechter behouden. Er dient te allen tijde een
grensrechter aanwezig te zijn. Deze dient in het bezit te zijn van een geldige NZVB pas.
 Scheidsrechters benadrukken dat een terugkeer van de Topklasse wenselijk is.
In de vergadering blijkt er bij een aantal teams dezelfde wens te bestaan.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zeker de intentie heeft om de Topklasse in ere te herstellen,
maar is daarbij afhankelijk van de aanmeldingen voor het nieuwe seizoen.
De competitieleider begint met inventariseren van de belangstelling onder de teams die in
aanmerking komen voor het hoogste niveau.
Secretaris
 Met ingang van het nieuwe seizoen zullen spelerspassen slechts tot 1 oktober gratis worden
verstrekt. Aanvragen na 1 oktober worden verwerkt tegen betaling van € 5,00 per pas.
Daarbij wordt een nieuwe stamkaart en wedstrijdformulieren geleverd tegen inlevering van de oude
stamkaart. Contact te betalen bij afhalen. Oude wedstrijdformulieren kunnen vernietigd worden.
Nieuwe passen kunnen worden aangevraagd tot 1 maart.
Vóór woensdag digitaal opsturen met foto en naam bij de foto vermelden, zoals vermeldt op de
‘Aanvraag Legitimatiekaart’, te vinden bij ‘Downloads’ op de website.
Ophalen op maandag er na in het Indoorsportcentrum tussen 19:00–20:00 (de secretaris is er
doorgaans wel wat langer…).
Een foto van (kopie van) paspoort/rijbewijs/ID en ‘partypics’ worden niet geaccepteerd.
Aanvragen opsturen naar secretariaat@nzvb.nl.

5.

Verloop competitie door de competitieleider.

Het loopt aardig. In verband met het feit dat er geen Topklasse is zullen we, mits voldoende
belangstelling, een soort play-off houden tussen de kampioenen van de hoofdklassen om te bepalen
wie zich alternatief kampioen van de Topklasse mag noemen.
Er komt ook nieuw digitaal inschrijfformulier. Aandacht voor het verplicht opgeven van een
2ᵉ contactpersoon. Inschrijven gebeurd online via onze website.
Spelerslijst volledig ingevuld zenden naar secretaris@nzvb.nl.
6.

Jaarverslag 2015 – 2016 door penningmeester.

De penningmeester geeft tekst en uit over het jaarverslag. Na behandeling vraagt hij aan de leden
decharge voor het gevoerde financiële beleid. Middels een applaus verleent de vergadering decharge
aan het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn
inspanningen.
7.

Tussentijdsverslag van voorzitters strafcommissie en commissie van beroep.

De Strafcommissie heeft 10 strafzaken behandeld, de Commissie van Beroep 3 zaken.
Eén beroepszaak heeft een mindere straf opgeleverd dan door Strafcommissie was uitgesproken.
De overige twee zaken zijn niet behandeld, omdat de betrokkenen na uitnodiging verstek lieten gaan bij
de behandeling.
8.

Financiën en begroting 2017–2018 door penningmeester.

Aan de voorgestelde begroting heeft het bestuur en de vergadering goedkeuring gegeven.
9.

Scheidsrechterszaken door de Hoofdscheidsrechter.

Hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts doet de volgende mededelingen.
 Er is een scheidsrechter gestopt.
 Een scheidsrechter heeft een hartoperatie ondergaan en is weer aan de betere hand.
 Een scheidsrechter ligt langdurig in het ziekenhuis i.v.m. stamcellen onderzoek.
 Er heeft zich een nieuwe scheidsrechter aangemeld.
Hoofdscheidsrechter kan met wat moeite alles rond krijgen daarom fluit hij zelf weer wat meer deze
periode. Een woord van dank hiervoor is op zijn plaats.
De coach van New York Pizza geeft aan dat de communicatie van scheidsrechters naar spelers toe
beter zou kunnen en misverstanden kan voorkomen. Bijvoorbeeld het uitsteken van de hand bij een
uitbal wordt wel eens vergeten. Hij vraagt of hier meer aandacht voor kan zijn.
Harry zegt toe dit te communiceren met de scheidsrechters.
10. Rondvraag.

Er wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting.

Voor afsluiting oppert de voorzitter om het Jan Dankers Toernooi aan het einde van de competitie niet
op maandag te houden maar op een vrijdag of zaterdag. Dit wordt besproken in een
bestuursvergadering. Bij een volgende ledenvergadering zal het bestuur hierover mededelen.
Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter en nodigt aanwezigen uit voor een drankje in het
Grand Café.

