Notulen Algemene Ledenvergadering NZVB
woensdag 22 september 2021
Aanvang : 20.00 uur.
Locatie : Sporthal Hazzo in Waalre
Aanwezig: voltallig bestuur NZVB alsmede de aanwezigen op de presentielijst.
Afwezig : zie presentielijst
Notulist : Ronald Oskam

Agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen ledenvergadering 22 januari 2020.
4. Jaarverslag 2019 - 2020 en 2020 - 2021 door de secretaris.
5. Financieel jaarverslag 2019 - 2020 door de penningmeester.
6. Financieel jaarverslag 2020 - 2021 door de penningmeester.
7. Verslag strafcommissie incl. verkiezing strafcommissie.
8. Verslag commissie van beroep incl. verkiezing commissie van beroep.
9. Competitie 2021 – 2022 en bekercompetitie 2021 - 2022 door de competitieleider.
10. Stand van zaken m.b.t. COVID-19.
11. Scheidsrechterszaken door de hoofdscheidsrechter
12. Bestuurssamenstelling door de voorzitter.
Secretaris Piet Salens is volgend rooster aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Competitieleider Bas van de Langeberg gaat stoppen. We zoeken een geschikte kandidaat.
13.

Rondvraag.

14.

Sluiting.

1. Opening. Wordt gedaan door Marcel Kalkers, voorzitter die de aanwezige leden welkom heet.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen vergadering 22 januari 2020: notulen worden goedgekeurd door de vergadering. Voorzitter
bedankt Piet Salens als notulist zijnde.

4. Jaarverslag 2019 - 2020 en 2020 - 2021 door secretaris Piet Salens .
•
•
•
•
•

Verslag gebeurtenissen seizoen 2019-2020. Seizoen wel gestart, maar in maart 2020
gestopt.
Verslag gebeurtenissen seizoen 2020-2021. Vanwege Corona besloten om dit seizoen niet
te spelen.
Spelerslijsten op tijd insturen > 30-9-202.1.
Pasjes aanvragen. Verwerking 1 week. Af te halen elke maandag op het Bondsburo in de
Indoorhal. Nà 1 november zijn de kosten EUR 5,-.
Wedstrijdformulieren worden via mail aan de contactpersonen gestuurd waarna die zelf
uitgeprint kunnen worden.

5. Financieel verslag 2019-2020 (deel I) door penningmeester Erik Ganzeboom
•

•
•

Penningmeester geeft middels lichtbeelden een uitgebreide toelichting op de Balans en de
Winst- en Verliesrekening, alsmede op de diverse kosten, waaronder wedstrijd-,
scheidsrechters-, zaalhuur-, bestuurs- en overige kosten Door het stopzetten van de
competitie is er EUR 25,- per team uitgekeerd, waardoor ook de omzet gedaald is t.o.v.
2018-2019. Per saldo is er een kleine winst van EUR 775,- geboekt.
Voorstel is om het resultaat toe te voegen aan het kapitaal.
De vergadering verleent haar goedkeuring aan het jaarverslag alsmede décharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid.

6. Financieel verslag 2020-2021 (deel II) door penningmeester Erik Ganzeboom
•

•
•

Penningmeester geeft een kortere toelichting hierop i.v.m. Corona-perikelen. Winst- en
Verliesrekening ziet er zeer gunstig uit. Er is een beroep gedaan op de Overheid d.m.v. de
TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), zodat er EUR 16749,- bij de Omzet geboekt kon
worden. Uiteraard zijn zeer weinig kosten geweest waardoor de Winst EUR 6160,- is
geworden.
Voorstel is om het resultaat toe te voegen aan het kapitaal.
De vergadering verleent haar goedkeuring aan het jaarverslag alsmede décharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid.

7. Verslag Strafcommissie 2019-2020 en 2020-2021 door Wout Tielemans.
•
•
•

Tot maart 2020 zijn 4 strafzaken geweest. Behandeling hiervan is door de leden van de
commissie merendeels digitaal (Whatsapp, telefoon) gegaan.
Seizoen 2020-2021 is niet gespeeld, dus geen strafzaken.
Tenslotte wordt er een beroep gedaan op de leden om zich beschikbaar te stellen voor deze
commissie. Aanmelden mag.

8. Verslag Commissie van Beroep 2019-2020 en 2020-2021 door Ronald Oskam.
•
•
•

In 2019-2020 slechts 1 beroepszaak geweest tegenover 7 zaken in het seizoen 2018-2019.
Seizoen 2020-2021 is niet gespeeld, dus geen strafzaken.
Verkiezing van de Commissie van Beroep. Nieuwe voorzitter is Ad Mutsaers en de leden zijn
Guus Gijsbers en Jan van Son.

9. Competitie en bekercompetitie 2021-2022 door competitieleider Bas van de Langenberg.
•
•
•
•

Toelichting gegeven op de indelingen en de speelzalen.
Dit seizoen zijn er 8 poules van 10 teams. En een 5-tal teams op de wachtlijst i.v.m. te late
aanmelding. Voorlopige indeling middels lichtbeeld getoond.
Naar aanleiding van vragen uit de vergadering zijn de speelavonden toegelicht, waarom er
op andere avonden gespeeld gaat worden ondanks voorkeursavonden van de teams.
Besloten is om dit seizoen geen bekercompetitie te spelen.

•
•

Verplaatsen van wedstrijden moet 3 weken van tevoren door de contactpersoon
aangevraagd worden, maximaal 1x per seizoen.
Verzocht door de vergadering om de reactiesnelheid van het bestuur op mailcorrespondentie
te verhogen. Zal ingewilligd worden.

10. Stand van zaken m.b.t. COVID-19 door voorzitter Marcel Kalkers
• Sporten kan zonder beperking. De 1 ½ meter afstand vervalt, maar er dient wel afstand
gehouden te worden van de scheidsrechter cq. tijdwaarnemer. Ga niet met z’n allen bij de
wedstrijdtafel staan.
• Sportkantines zijn open, maar alleen toegankelijk met een Corona-check en zijn dicht om
24.00 uur.
• Wij volgen de protocollen van de NOC/NSF.
• De Indoorhal in Eindhoven heeft ’s avonds geen zaalbeheerder meer. De nieuwe
kantinebeheerder is dan tevens de zaalbeheerder.
11. Scheidsrechterszaken door hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts.
• Toelichting wordt gegeven op het spelen van de wedstrijden in de deze Coronatijd. Spelers
wordt gevraagd 1 ½ meter afstand te houden van de scheidsrechter en tijdwaarnemer. Bij
een 1e overtreding volgt een waarschuwing, bij de 2e keer volgt een groene kaart. Dus
afstand houden.
• Wedstrijdformulieren nà afloop van de wedstrijd niet meer ondertekenen door de
aanvoerders.
• Deelnemende teams dienen in principe over 2 verschillende kleuren tenue’s te beschikken.
Er wordt daarmee voorkomen dat hesjes (die weliswaar beschikbaar zijn) op één avond
tweemaal gebruikt worden.
12. Bestuurssamenstelling door voorzitter Marcel Kalkers.
• Secretaris Piet Salens is aftredend en stelt zich, na overleg, niet meer herkiesbaar.
• Door het bestuur wordt Ronald Oskam voorgedragen, voorheen voorzitter Commissie van
Beroep en support/ondersteuner van het bestuur. Hier wordt door de vergadering
goedkeuring aan gegeven.
• Piet Salens zal niet verloren gaan voor de NZVB en gaat ondersteuning geven aan het
bestuur. Zijn contactgegevens: support@nzvb.nl
• Competitieleider Bas van de Langenberg gaat stoppen. Het verzoek is om kandidaten uit de
NZVB-gelederen zich beschikbaar te laten stellen.
• Voorzitter Marcel Kalkers brengt vervolgens in de vorm van een soort levensloopverhaal
een ode aan aftredend secretaris Piet Salens. Piet was vele tientallen jaren het gezicht en
aanspreekpunt van de NZVB en heeft heel veel betekend voor de NZVB. Hij kent bijna
iedereen en bijna iedereen kent hem. Eén van Piets hoogtepunten is bijvoorbeeld het
bedenken en uitbrengen van het jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de NZVB. Wij zijn hem voor zijn vele werk zeer erkentelijk en bedanken hem van harte. Het
bestuur zal op gepaste wijze van Piet Salens afscheid nemen.
13. Rondvraag
• Wanneer komen de facturen? Die worden digitaal naar de contactpersonen gestuurd.
• Overzicht van de spelregels wordt op de website geplaatst.
14. Sluiting
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een
sportief nieuw seizoen toe.

