Notulen Jaarvergadering SZVV 2004
Woensdag 24 november 2004
20.00 uur De Posthoorn Schagen
Aanwezig:
SZVV: Marius Kant, Co Duineveld, Bart Nieborg, Jan van Opzeland, Martin Prins, Jaap van
der Sluijs, Dick van den Berg
KNVB: Ron Kauwen, De heer Mantel, de heer Westen
Leden: A. de Graaf, A. Rood (Nwe Niedorp), A. Niedijk (Nwe Niedorp), N. Kort (Dorstige
Biet), J. Breed (Wapen v Wieringerwaard), J Kouseband (Wapen v Wieringerwaard), G.
Vergouwe (BKC), H. Verwer (FC Avondrood). A. Hoek (FC Avondrood), R. Dijkstra
(Kaagvogels), W. Sintenie (VESDO), J Deutekom (Scagha), M Baltus (St Boys/Girls), H.
Konijn (VESDO)
Afwezig:
Met bericht: P. Kliffen, S. Verhoeven, C. Wals (PietPann), Hyundai Dirk Barten, Dirkshorn,
Winkel
Zonder bericht: Overige leden

1 Opening
Voorzitter opent vergadering met opmerking dat de opkomst zeer matig is, Zeker gezien de
agenda en de vacature van competitieleider.

2 Mededelingen en ingekomen stukken

• De afberichten voor vanavond.
• Er zijn geen ingekomen stukken.
Opmerking:
De start va de competitie was goed, tot medio september toen Jaap plotseling in het
ziekenhuis werd opgenomen. Met hulp van Tiny en het bestuur is alles toch op de rit gezet en
de competitie is vervolgd. We zijn erg blij dat Jaap vanavond aanwezig is!
De gevolgen zijn een “reorganisatie” binnen het bestuur. Zie de website van de SZVV.
Dick v.d. Berg verzorgt dit seizoen de jeugdwintercompetitie. Willem Nieborg verzorgt
tijdelijk de ledenadministratie (post via secretaris)

3 Notulen
Er zijn geen opmerkingen.
De notulen zijn goedgekeurd door de vergadering.

4 Financieel Verslag seizoen 2003-2004
Het financiële verslag wordt uitgedeeld. De begroting wordt uitgedeeld.
Resultatenrekening:
In plaats van een exploitatieverlies is er een positief exploitatieresultaat. Er zijn minder
uitgaven geweest.
JP is Journaalpost. Na 30-06 nog bedragen ontvangen over het seizoen daarvoor.
Opmerking:
• Post Debiteuren is hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Oorzaak is wisselingen
bij verenigingen, minder goede overdracht. Nu is 90% binnen. Het in administratiekantoor
gaat akkoord met deze verklaring.
• Advertentie SZVV is 0? Deze opbrengsten zijn later verrekend.
• Inventaris is in 1x afgeschreven? Dat klopt, is een keuze van bestuur in overleg met
accountant.
• Administratiekantoor heeft naar aanleiding van aanbevelingen van 2003 geconcludeerd
dat deze zijn opgevolgd.
“Conclusie is dat er een juiste weergave is van de situatie van de SZVV.” Voorstel om de

penningmeester te dechargeren. De vergadering neemt voorstel aan.

5 Begroting 2005

• Het tarief inschrijfgeld is verhoogd conform de beslissing van de vergadering van 2003.
• De uitgave Huur sporthallen is onzeker. Door het wegvallen van de sporthal Harenkarspel is
de competitie aangepast en zijn de wedstrijden onder gebracht in andere sporthallen.
• Het bestuur maakt gebruik van meer ICT middelen voor haar werkzaamheden, hier staat
ook een kostenstijging tegenover.
• De begroting is een “plan”, de voorstellen van de programmeur worden kritisch bekeken
alvorens akkoord te gaan met de voorstellen.
• Kosten voor Materiaal zijn gedaald. De SZVV koopt geen ballen meer en verenigingen
zorgen goed voor het materiaal.

6 Voorstel aanpassing boetelijst
De verhogingen op de boetelijst zijn afrondingen naar boven, geen grote verhogingen.
Het voorstel wordt aangenomen, hiermee is de gepubliceerde boetelijst zoals deze is
opgenomen in het orgaan definitief met terugwerkende kracht vanaf begin seizoen 2004-2005.

7 Bestuursverkiezing
Penningmeester: Co Duineveld is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen verdere kandidaten.
De vergadering gaat akkoord met herverkiezing van Co Duineveld als penningmeester.
Competitieleider: Jaap van der Sluijs is aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten.
Er is een vacature voor de functie van competitieleider.
Bij de opening van deze vergadering is al verwezen naar de matige opkomst gezien de
vacature van Competitieleider die is ontstaan. De functie van competitieleider is een zware
bestuursfunctie. Er gaat veel tijd inzitten, bijna iedere dag / avond.
Daarnaast is het bestuur op zoek naar een persoon voor een langere termijn, 3 á 4 jaar
minimaal. De competitieleider verzorgt het wedstrijdschema, verwerkt de uitslagen en houdt
de standen bij (deels geautomatiseerd). Het is geen functie die in deeltijd uit te voeren is.
Is er een vergoeding voor de uitvoering van deze functie? Nee. Is dit wel een optie? Ja, een
vergoeding is bespreekbaar, dat is een keuze die gemaakt moet worden. De verenigingen
worden met klem verzocht op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat, daar er anders
een probleem ontstaat volgend seizoen. Het is onzeker of er dan een competitie op de huidige
wijze georganiseerd kan worden.
Het tweede verzoek is om de situatie kenbaar te maken onder de leden, zodat iedereen zich
bewust is van de situatie. Andere werkzaamheden die Jaap verrichtte:
De organisatie van de Jeugdwintercompetitie voor pupillen uit de regio. Die taak heeft de heer
Dick van den Berg op zich genomen.
De ledenadministratie, dit heeft Willem Nieborg tijdelijk op zich genomen.
Jaap zal als adviseur het bestuur van de SZVV ondersteunen. Vanuit die functie zal Jaap nog
een aantal werkzaamheden blijven uitvoeren.

8 Rondvraag
De heer Sintenie: De huidige competitie bevat wedstrijden van 40 minuten, is dit alleen dit
seizoen of ook voor de toekomst?
Reactie SZVV: In principe alleen voor het lopende seizoen.
De heer Sintenie: Bij inschrijving hebben we aangegeven dat we onze thuiswedstrijden in
Schagerbrug willen spelen. Nu komt het regelmatig voor dat we in andere sporthallen onze
thuiswedstrijden moeten spelen. Kan er ondanks de omstandigheden aan dit verzoek voldaan
worden?
Reactie SZVV: We doen ons best, er zijn vele wensen, en aan niet alle wensen kunnen wij
tegemoet komen.
De heer Dijkstra: Steeds meer teams gaan in de KNVB klassen spelen, is het daarom niet

interessant om een nieuwe klasse aan de SZVV competitie toe te voegen, een klasse hoger
dan de hoogste klasse? Dan kan er ook meer rekening gehouden worden met het spelen in de
regio en het inschrijfgeld is lager bij de SZVV.
Reactie SZVV: Er zijn gesprekken met de KNVB, onder andere over de verschillen in het
inschrijfgeld. Praktisch is het mogelijk om een extra klasse toe te voege, dit geeft echter een
grotere druk op de competitieleider (meer teams, uitbreiding competitie), plus het aantal
scheidsrechters is nu al ontoereikend, met een nieuwe klasse wordt het
scheidsrechterprobleem nog groter.
De heer Dijkstra: Er is een tekort aan vrijwilligers, zijn de boetes dan nog wel relevant?
Reactie SZVV: Ja zeker zijn de boetes nog relevant. Op dit moment worden er geen boetes
door de SZVV uitgedeeld bij afwezigheid van een coach of lijnrechter, vorig seizoen is dat
ook niet gebeurd.
De heer Dijkstra: Wie moet de spelerspassen controleren? Het komt regelmatig voor dat er
onrechtmatige spelers meedoen.
Reactie SZVV: De bestuursdienst controleert de spelerspassen en ingevulde namen. Als
coach heb je ook het recht om de spelerspassen van de tegenpartij op te vragen. De SZVV is
geen politieagent, verenigingen moeten zich zelf ook een spiegel voorhouden, ook bij hun
eigen leden.
De heer Deutekom: Hoe is de situatie met betrekking tot de sporthal in Harenkarspel? Zijn er
al onderhandelingen voor volgend seizoen?
Reactie SZVV: Nee, er zijn nog geen onderhandelingen. Wel wordt er geïnformeerd naar
beschikbaarheid en tarief.
In de jeugdwintercompetitie worden er geen wedstrijden in Harenkarspel gespeeld. Het tarief
is hier mede oorzaak van.
Namens Scagha wil de heer Deutekom Jaap hartelijk bedankt voor de samenwerking in al die
jaren!
De heer La Fleur: De opkomst tijdens de spelregelavond in Winkel was bedroevend, is het
mogelijk om er een gecombineerde avond van te maken voor spelers, coaches en
scheidsrechters?
Reactie SZVV: De avond was bedoeld voor alle leden. Voor volgend seizoen zal dit nog
duidelijker gecommuniceerd worden.
De heer Willem Nieborg geeft een korte schets van de huidige situatie van de
ledenadministratie en zijn plannen voor de komende periode. Medio januari zullen de
ledenlijsten verstuurd worden met het verzoek deze te controleren. Met deze controleslag wil
hij de ledenadministratie van de SZVV, de KNVB en de verenigingen op 1 lijn brengen, zodat
eind van dit seizoen alles gelijkgetrokken is en iedereen een spelerspas heeft van de SZVV.

Ingelast punt 9 Afscheid Jaap van der Sluijs
Het is diverse keren ter sprake gekomen, het afscheid van Jaap van der Sluijs. Jaap gaat zijn
geesteskindje, de SZVV, actief verlaten. Hij blijft als adviseur wel betrokken bij de SZVV.
38 Jaar heeft hij met hart en ziel gewerkt voor de SZVV, het kost daarom veel kracht om een
keuze te maken om een stap terug te doen. Het is een terechte keuze, gezien de beperkingen,
het is een keuze om nu te genieten van het leven. De daden van Jaap zijn niet in geld uit te
drukken, de SZVV zou anders failliet zijn! Om onze dankbaarheid te tonen voor zijn inzet
gedurende al die jaren wordt Jaap erelid gemaakt van de SZVV. Het bijbehorende speldje
krijgt hij hierbij uitgereikt. Hij zal lid blijven van de werkgroep Sporthallen en vanuit die
functie contact houden met de sporthalbeheerders. Tijdens zijn bezoeken aan de sporthallen
kan hij foto’s gaan maken met een nieuwe digitale camera.
Uiteraard wordt ook Tiny bedankt voor haar inzet de afgelopen weken.
De heer Westen, vice voorzitter van de KNVB West 1, wil graag Mister zaalvoetbal Schagen
persoonlijk bedanken. Tijdens de eerste kennismaking was de bezetenheid van Jaap hem al

opgevallen en die bezetenheid is nooit meer verdwenen. Jaap was ook de 1ste die een computer
gebruikte voor het wedstrijdprogramma. De KNVB volgde pas later, nadat er geïnformeerd
was bij Jaap over de ervaringen. Bij de introductie van computers bij de KNVB is Jaap
betrokken geweest. Met Jaap als rayonlid en Ton Smit als voorzitter Rayon Schagen zijn er
verhitte discussies geweest over de organisatie van het zaalvoetbal in Schagen.
De afscheiding van Schagen leidde tot acties over en weer (zaalvoetballers werden door
KNVB als veldvoetballer geschorst) zelfs tot aan de burgemeester aan toe. Dit is in de loop
der jaren genormaliseerd en de onderlinge samenwerking gaat goed.
De heer Westen is een paar jaar uit de KNVB gestapt, maar bij zijn herintrede komt hij
wederom Jaap tegen! Nadat hij heeft gehoord dat Jaap in het ziekenhuis is opgenomen, schrikt
hij. Tot zijn verbazing komt hij Jaap 2 dagen na zijn ontslag uit het ziekenhuis, weer tegen op
het voetbalveld.
Jaap krijgt een speldje en oorkonde van de KNVB als blijk van waardering voor de inzet in de
afgelopen jaren.

Sluiting
Jaap sluit de vergadering met een woord van dank voor alle reacties tijdens zijn
ziekenhuisopnamen en herstel. Op 20-11-1984 kwamen de KNVB en SZVV bijeen in de
Posthoorn, onderwerp was de samenwerking. 20 Jaar later kan men terug kijken op een
periode van goede samenwerking.
De vergadering wordt afgesloten met een staande ovatie.

