Notulen Jaarvergadering SZVV
Datum: 20 november 2003
Hotel restaurant De Roode Leeuw, Schagen
Aanwezig:
M. Kant (voorzitter) B.Nieborg (secretaris) C. Duineveld (penningmeester) J.v.d. Sluis
(competitieleider) , M. Prins, Winkel, Avondrood, Dorstige Biet, Nieuwe Niedorp, Wapen
van Wieringerwaard, VESDO, Scagha, FC Muggenburg, Cosy ’t Noord, BKC, Waarland,
Sjef Vehoeven (Scheidsrechter)
Afwezig met afbericht: PZC Micronorm, Oud Niedorp, Stukbedrijf kooijman, Polderboys,
Garage A.S. de Vries, A. de Graaf, Jan van Opzeland
Overige leden waren zonder afbericht afwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een verwijzing naar de opening van de
regiovergadering van de KNVB: “Molestatie van scheidsrechter is een alledaags verschijnsel
te worden en daar moet tegen opgetreden te worden.” De gevolgen voor de omvang van het
scheidsrechterkorps zijn direct zichtbaar. De KNVB gaat actie ondernemen, ondermeer door
wedstrijden te bezoeken en strenger te straffen.
Ook binnen de SZVV is het aantal scheidsrechters ontoereikend om bij alle wedstrijden een
scheidsrechter aan te stellen. Verenigingen krijgen de taak om zelf wedstrijden te fluiten en
nog zijn er talrijke op- en aanmerkingen. Het is tijd om de eigen verantwoordelijkheid te
nemen en na te denken voordat er commentaar geleverd wordt.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- Afbericht ontvangen van: PZC Micronorm, Oud Niedorp, Stukbedrijf kooijman,
Polderboys, Garage A.S. de Vries, A. de Graaf, Jan van Opzeland
- Tijdens de regiovergadering van de KNVB is het voorstel “terugspelen op de keeper
in categorie A (2e klasse en hoger) toe te staan,” teruggegeven aan de KNVB. Er is dus
geen verandering van spelregel.
- De speelbal:
- Het komt regelmatig voor dat de thuisspelende vereniging geen goede speelbal heeft,
terwijl de regel luidt dat deze voor een goede wedstrijdbal moet zorgen. Wat kan hier
aan gedaan worden?
- Reactie SZVV: Vorig seizoen hebben alle teams een wedstrijdbal van de SZVV
ontvangen, het is de verantwoordelijkheid van een team om hier zorgvuldig mee om
te gaan. Als er geen goede speelbal is, en beide teams komen niet tot
overeenstemming met betrekking tot een goede wedstrijdbal, dan is het niet doorgaan
van de wedstrijd de laatste mogelijkheid. De kosten zijn voor de thuisspelende
vereniging.
- In veel sporthallen is geen pomp aanwezig, kan hier wat aan gedaan worden?
- Reactie SZVV: De SZVV gaat een inventarisatie maken van de aanwezigheid van
balpompen. Een aantal sporthallen hebben wel een goed werkende pomp beschikbaar.
- Zijn er normen voor de plofbal?
- Reactie SZVV: Ja, de normen zullen worden gepubliceerd in het orgaan.
- De jeugdzaalvoetbalcompetitie van 2004 kent 280 teams die zich ingeschreven hebben. De
spelers en speelsters zullen vroeg op moeten gezien de ruimte in de sporthallen. Dit aantal is een
groei van 20 teams ten opzichte van 2003.
- Van Nel Kort; Graag wil ik het punt van samenstelling van bestuur ten aanzien van de
afdeling scheidsrechters onder de aandacht brengen. Wat betreft penningmeester en
secretaris is het bestuur er in geslaagd “goede” mensen te vinden, maar
scheidsrechterzaken moet te lang onderbezet functioneren. Gezien de taken van de

scheidsrechtercommissie is een persoon te kort. De vraag is of hier iets aan gedaan
kan worden?
- Reactie SZVV: Het bestuur draait op vrijwilligers en daar zijn er te weinig van. Dus
ook voor het bestuur van de SZVV is het moeilijk voldoende mensen bereid te vinden
om iets voor de vereniging te doen. M. Prins gaat de scheidsrechtercommissie
ondersteunen en gaat de strafzaken behandelen. Het bestuur groeit langzaam en is nog
steeds op zoek naar vrijwilligers voor een functie in het bestuur.
3. Notulen Algemene Jaarvergadering SZVV 2002.
Tekstueel geen aanmerkingen op notulen.
Vraag van Nel Kort over het punt van het persoonlijk aanschrijven van alle leden met oproep
om op te geven voor scheidsrechter.
Reactie SZVV: Het bestuur heeft besloten dat de kosten van een dergelijk actie (€ 1000,00)
niet opwegen tegen het te verwachten rendement. Er is daarom gekozen om de secretarissen
aan te schrijven en zij kunnen binnen hun eigen vereniging de oproep voor scheidsrechters
kenbaar maken.
Notulen worden goedgekeurd door de vergadering.
Het financieel verslag van seizoen 2002-2003 en de begroting voor 2003-2004 worden nu
uitgereikt.
Het verbaast de vergadering dat de goedkeuring van de cijfers van 2001-2002 pas in
programma 4 van 2003/2004 is gepubliceerd. De cijfers zijn in november 2002 bij het
administratiekantoor ingeleverd en pas na 8/9 maanden een reactie.
Reactie SZVV: De SZVV had geen prioriteit bij het administratiekantoor. Ondanks vele
malen om een reactie te hebben gevraagd is deze niet gekomen. Hierop heeft het bestuur
besloten een ander administratiekantoor te zoeken die de cijfers wilde controleren. Dat is in de
vakantieperiode geweest. Vlak na het uitkomen van orgaan nummer 3 van dit seizoen is de
goedkeuring ontvangen.
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet.
4. Financieel verslag seizoen 2002-2003
De opstelling van het financieel verslag in de huidige vorm is op advies van het
administratiekantoor Latenstein.
De resultatenrekening:
• De inkomsten van het SZVV orgaan zijn lager door een dalend aantal abonnementen.
• De jeugdcompetitie is kostendekkend.
• Er is een exploitatieverlies, deze wordt veroorzaakt door d afschrijvingen.
• Ondanks een verruwing van het spel is het bedrag aan boetes gedaald.
• De huur van sporthallen is lager, dit komt door het minder aantal wedstrijden.
• De kosten voor het SZVV orgaan zijn gestegen door de stijgende kosten van de
drukker en portokosten.
• De algemene kosten zijn extra gecontroleerd, er zijn geen bijzonderheden.
• De kosten voor scheidsrechters zijn wederom gedaald, het aantal neemt af.
De balans:
• De balans is afgesloten per 30-06, daarna zijn er nog rekeningen en naheffingen
ontvangen, dit levert een kleine correctie op.
De vergadering gaat akkoord met complimenten aan de penningmeester
5. Begroting seizoen 2003-2004
• Het inschrijfgeld is gedaald, er hebben zich minder teams opgegeven.
• Ondanks het dalende aantal wedstrijden is de huur van sporthallen gestegen. Dit wordt

veroorzaakt door een hogere huur die gevraagd wordt (2-5%), het uitlopen van
wedstrijden wordt door sommige sporthallen in rekening gebracht en dit wordt niet
doorbelast, en het aantal afzeggingen voor wedstrijden stijgt.
Dit heeft er toe geleid dat het bestuur van de SZVV het volgende voorstel doet:
Om de huur van sporthallen en het inschrijfgeld gelijk te brengen wordt het bedrag per
speelminuut verhoogd van €0,55 naar €0,60 met ingang seizoen 2004-2005, plus een
variabele verhoging afhankelijk van de resultaten van dit seizoen.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
In het kort een verslag van de discussie die voorafging aan het aannemen van het voorstel:
Een van de redenen van de stijging van de huur van sporthallen is het uitlopen van
wedstrijden. Teams gebruiken de tijd tussen 2 wedstrijden om in te schieten en de
tijdwaarnemingsdienst laat de klok nog niet lopen. Dit heeft als gevolg dat op bepaalde
avonden het programma soms met een half uur uitloopt. Het is de taak van de
tijdwaarnemingsdienst om hier op te letten. De tijd start op het moment zoals aangegeven
in het SZVV-orgaan en er is geen “rust” tijdens het wisselen of na een wedstrijd.
Daarnaast komt het voor dat er geen scheidsrechter is. Het thuisspelende team is
verantwoordelijk voor een scheidsrechter, tijdig aanwezig zijn voorkomt verrassingen.
Voor KNVB wedstrijden is extra tijd gereserveerd en deze wordt doorbelast.
Afgesproken is dat de verenigingen hun leden wijzen op het tijdig aanzetten van een klok
en bijhouden van het juiste aanvangstijdstip van wedstrijden. Dit zal ook nogmaals
benadrukt worden in het SZVV-orgaan.
De vergadering gaat akkoord met de begroting voor het seizoen 2003-2004.
6. Voorstel voor bedrag in rekening brengen bij wijziging wedstrijd.
De laatste tijd neemt het aantal wedstrijden welke gewijzigd moeten worden omdat een team
niet kan spelen toe. De redenen van deze wijzigingen zijn divers. Het niet kunnen spelen op
een bepaalde datum is vaak ruim van tevoren bekend, bijvoorbeeld Bruiloft, kermis,
stratenfestival en dergelijke. Het bestuur van de SZVV stelt het volgende voor:
Voor het wijzigen van een wedstrijd met als reden; een jaarlijks terugkerend evenement, een feest
of bijeenkomst waarvan de datum ruim van te voren vaststaat (o.a. bruiloft, jubileum) of een
andere gebeurtenis waarvan de datum langer bekend is, worden kosten in rekening gebracht van
€25,- per wijziging.
Een verzoek om niet te spelen op een bepaalde datum dient uiterlijk 7 weken voor deze datum
gedaan te worden bij de competitieleider.
Wie bepaalt of een gebeurtenis is waarvan de datum ruim van tevoren bekend is?
Reactie SZVV: Het bestuur bepaalt.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Marius Kant (voorzitter)
Bart Nieborg (secretaris)
Beide heren worden herkozen door de vergadering.
8. Rondvraag
Jos Deutekom: Complimenten voor de website, vraag is waarom de kosten zo hoog zijn, €
1500,-? Bij Scagha zijn de kosten voor de website € 77,- per jaar.
Reactie SZVV: Onder de website vallen ook de kosten voor ondersteuning van de pc’s,
ondersteuning van diverse programma’s en ontwikkelingen.Het is meer dan alleen de website.
Cor Wals: Het gebeurt dat hij commentaar krijgt van de thuisspelend vereniging als hij
tijdens een uitwedstrijd van zijn team niet fluit. Hij verbaast zich over deze reacties, terwijl

de andere vereniging toch zelf verantwoordelijk is.
Cor Wals/ Willem Bakker: Het komt steeds vaker voor dat spelers van andere verenigingen
meedoen bij andere teams. Vroeger werd er nog gecontroleerd, maar hoe wordt daar
tegenwoordig mee omgegaan?
Reactie SZVV: De enige mogelijkheid die er nu is, is het controleren van spelerskaarten.
Indien die niet aanwezig zijn wordt er ene brief gestuurd en bij herhaling een boete opgelegd.
Een sluitende oplossing is er niet. De verenigingen zijn hier ook zelfverantwoordelijk.
Willem Bakker: Vraag hoe het kan dat er een scheidsrechter die staat aangesteld in
Niedorp wordt weggehaald om te fluiten in een andere sporthal en er dan op korte termijn
voor een scheidsrechter gezorgd moet worden door de thuisspelende vereniging.
Reactie SZVV: Bij sommige wedstrijden is de prioriteit van een scheidsrechter hoger dan bij
andere. Het bestuur bepaalt in zo’n geval de prioriteit en het komt dan voor dat er een
wijziging plaatsvindt.
Peter Kars: De ene keer moet de thuisspelende vereniging zorgen voor een scheidsrechter
en de andere keer de tijdwaarnemingsdienst, hoe wordt de vastgesteld?
Reactie SZVV: Bij het aanstellen van een scheidsrechter (thuisspelende verenging of
tijdwaarnemingsdienst) wordt rekening gehouden met de grootte van een vereniging en of een
vereniging moet spelen. Voor een kleine vereniging is het vaak niet te doen om als ze
thuisspelen ook nog voor een scheidsrechter te zorgen, zij krijgen tijdens hun
tijdwaarnemingsdienst dan vaker een wedstrijd toegewezen.
Peter Kars: Waarom wordt er op donderdag vergaderd als er wedstrijden zijn?
Reactie SZVV: Het bestuur zal kijken naar een andere dag.
Nel Kort: Zijn de rekeningen verstuurd? Zij heeft er nog geen ontvangen.
Reactie SZVV: Ja, de rekeningen zijn verstuurd en Co zal het even nagaan of alles juist is
gegaan.
9. Sluiting
We zijn blij met de actuele cijfers en dat alles voor de vergadering, hoewel op het laatste
moment, is aangeleverd.
De voorzitter wenst iedereen een sportief seizoen toe!

