
Notulen Ledenvergadering 2005 
Woensdag 23 november 2005 
20:00 uur in De Posthoorn te Schagen. 
Aanwezig: 
Verenigingen: SRC, FC De Ruif, Dorstige Biet, Nieuwe Niedorp, Kaagvogels, BKC, Avondrood, 
Scagha, Muggenburg, Vesdo, Piet Pann, Schagen, Winkel, Klein Media  
Bestuur SZVV:Marius Kant, Co Duineveld, Bart Nieborg, Jan van Opzeland, Martin Prins 
Scheidsrechter: Leo de Wilde, Arie de Graaf 
Leden: Dick Koster 
KNVB: Kees Rus 
Afbericht: 
Karel Weernekers, JVC, Huyndai Dirk Barten, Henk de Ronde, Piet Kliffen. 
 
1. Opening 
In de voorbereiding op het seizoen 2005 2006 en de start van dit seizoen is er veel werk verricht. Het 
bestuur van de SZVV beoogt de kinderziekten en probleempunten in harmonie met de KNVB, de 
HZVO én de verenigingen op te lossen. 
 
2. Ingekomen stukken 
In sporthal Harenkarspel zijn de aanvangstijden van de wedstrijden om 19.00 uur, maar de hal is 
meestal pas om 19.15 uur speelklaar. De duur van deze wedstrijden wordt dan ineens korter.Van 
deze klachten waren de competieleider en het bestuur niet op de hoogte tot een paar dagen voor de 
jaarvergadering. Namens de SZVV wordt gereageerd met de opmerking dat de sporthal Harenkarspel 
een nieuwe start heeft gemaakt met een nieuwe groep vrijwilligers en men mag niet verwachten dat 
die start vlekkeloos verloopt. 
NB Klachten over het programma, aanvangstijden, etcetera van de SZVV richten aan de SZVV. De 
KNVB ondersteunt de SZVV en is niet verantwoordelijk voor de zaalhuur. 
 
Mededeling: 
Ingelast punt Leden van verdienste wordt opgenomen als agendapunt na bestuursverkiezing. 
 
3. Notulen Jaarvergadering 2004 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd door vergadering. 
 
4. Financiëel verslag 2004-2005 
Een aanpassing van het exploitatieresultaat. Deze staat op H 13.561,98, echter is in het seizoen 
2003-2004 een post bijzondere baten van H 2.500,- opgenomen, die is niet ontvangen, dus voor dit 
seizoen een post bijzondere lasten van H 2.500,- Het exploitatieresultaat is H 11.061,98 
Op basis van de huidige financiele situatie zal er dit seizoen geen verhoging van het inschrijfgeld zijn, 
eventuele extra kosten (verhoging zaalhuur door hogere energiekosten, hogere kosten KNVB) kunnen 
uit eigen middelen worden betaald. Het Eigen Vermogen zal hierdoor dalen. 
Opmerking: Inventaris staat op balans voor H 2.200,-, op de resultatenrekening staat een bedrag 
Inventaris H 1.279,- en afschrijvingen H 1.700,-. Hoe verhoudt zich dit? 
Co zoekt dit uit en melding in SZVV orgaan. Is gemeld in programmablad nummer 6 van het seizoen 
2005-2006. 
Het administratiekantoor Latenstein heeft geen administratieve onregelmatigheden kunnen ontdekken 
en geeft aan dat de administratie een werkelijke weergave is van de financiele situatie van de SZVV. 
De penningmeester is nauwgezet in het voeren van de financiële administratie. Het voorstel is om de 
penningmeester te dechargeren voor de gevoerde adminsitratie. De vergadering gaat akkoord. 
 
5. Begroting 2005-2006 
Opmerkingen: 
Een daling verwacht van de KNVB kosten gezien het verloop in de afgelopen jaren. 
De kosten voor de website zijn aan de hoge kant, waarom? Zie apart hoofdstuk website onder 
rondvraag. 
Als er een aparte regel is voor wedstrijdboekjes op de resultatenrekening, dan deze ook meenemen in 
de begroting. 
 
6. Voorstel tariefsaanpassing 



Een aanpassing van het tarief wordt gekoppeld aan het resultaat van dit jaar. Indien de kosten hoger 
zijn dan wordt gekeken of deze uit eigen middelen betaald kunnen worden, mits een buffer van H 
25.000,- wordt aangehouden. Als door het resultaat de buffer lager wordt dan volgt een 
tariefsaanpassing, anders niet. 
De vergadering gaat hier niet mee akkoord maar vraagt of het mogelijk is om het tarief te bevriezen. 
Reactie SZVV: Dit is niet mogelijk daar we een buffer hebben vastgesteld van H 25.000,- het bestuur 
moet ruimte hebben om in bepaalde gevallen het tarief toch aan te passen. 
 
7. Bestuursverkiezing: 
Kandidaatstelling competitieleider; Dick Koster 
Jan de Braber geeft aan dat hij het merkwaardig vindt dat hij niet als kandidaat voor competitieleider 
wordt genoemd en vraagt om een verklaring. Het voelt als afgewezen te worden zonder een bericht 
ontvangen te hebben. 
Reactie SZVV: Het bestuur heeft een 2-sporen beleid gevolgd waarbij continuïteit van de SZVV  
gewaarborgd moet worden. Enerzijds samenwerking met de KNVB anderzijds het polsen van de heer 
Dick Koster. 
Reactie heer Den Braber en heer Kars: Waarom worden de verenigingen niet geinformeerd dat er een 
kandidaat is en worden er wel extra kosten gemaakt? Beide heren vinden dit een zware nalatigheid 
van het bestuur van de SZVV. 
Reactie SZVV: Het bestuur ziet in de heer Den Braber niet de juiste kandidaat voor de functie van 
competitieleider en heeft hem daarom ook niet voorgedragen als kandidaat. De heer Den Braber is 
ook niet voorgedragen als kandidaat door de leden van de SZVV. 
Als enige kandidaat is de heer Koster voorgedragen voor de functie van competitieleider. Indien de 
vergadering deze handelswijze niet goedkeurt en het een zwaarwegend punt is voor de vergadering 
dan is de functie van voorzitter per direct vacant. 
De vergadering gaat akkoord met de kandidaat van het SZVV bestuur. 
De heer Van Opzeland wordt herkozen als lid van de scheidsrechtercommissie. 
 
Ingelast punt: Leden van verdienste 
De heer Arie de Graaf en de heer Roel Dijkstra worden gehuldigd voor 25 jaar actief lidmaatschap 
binnen het zaalvoetbal. De heer De Graaf als scheidsrechter en de heer Dijkstra als secretaris. Beide 
heren zijn lid van verdienste van de SZVV. 
 
Rondvraag 
Website 
De website is niet gebruikersvriendelijk, daar is het bestuur zich van bewust. Er missen bepaalde 
zaken (standen en uitslagen), die wel via een paar extra handelingen zijn op te vragen. Echter de 
website heeft niet de hoogste prioriteit. Er is werk genoeg voor het bestuur. 
Momenteel is het bestuur van de SZVV bezig om te kijken of er andere mogelijkheden zijn met 
betrekking tot de website. U wordt hierover nader geïnformeerd. 
Is het mogelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een secretaris als er bij een team 
problemen zijn (vaak te laat of niet opkomen, ed)? Nu werd de vereniging door het boeteoverzicht 
geconfronteerd met de problemen van een team. 
SZVV: De SZVV zal proberen om zo snel mogelijk problemen met bepaalde teams de secretaris van 
de betreffende vereniging hierover te informeren. 
Klopt dat er pauzeduur is bij juniorenwedstrijden van de KNVB? Verscheidene teams geven aan dat er 
een rust is van 5 minuten? 
SZVV / KNVB: Nee er is geen rust. De wedstrijd duurt 50 minuten en er is standaard 5 minuten tussen 
2 wedstrijden in het programma opgenomen. In het SZVV orgaan zal hier een opmerking over maken. 
Er wordt erg moeilijk (krampachtig) omgegaan met het afzeggen van wedstrijden door verenigingen, 
maar er wordt weinig rekening gehouden met de wensen die verenigingen aan het begin van het 
seizoen hebben opgegeven. Komt hier verbetering in? 
SZVV: Dit zal door de SZVV worden meegenomen in het maandelijks overleg met de KNVB. De 
competitieleider zal proberen hier extra aandacht aan te besteden. 
Het verzoek om junioren wedstrijden zo vroeg mogelijk te laten beginnen. 
SZVV: De competitieleider is hiervan op de hoogte, wordt besproken met de KNVB. 
Hoe wordt er omgegaan met situaties waarbij scheidsrechters die niet opkomen, verplaatst worden 
naar een andere wedstrijd of waarbij de scheidsrechter andere wedstrijden dan gepland staat fluit? 
Consequentie is dat het thuisspelende team voor een scheidsrechter moet zorgen en dat de ultieme 
consequentie kan zijn dat een wedstrijd niet doorgaat, de uitslag 0-3 is en er ook nog een boete volgt? 



SZVV: Bij wijzigingen zal getracht worden ook de verenigingen te informeren. De boetes blijven 
meestal achterwege, tenzij er sprake is van opzet. Andere mogelijkheden heeft het bestuur niet. De 
scheidsrechtercommissie zal met betreffende scheidsrechters om tafel gaan zitten als het zich vaker 
voordoet. 
Tevens zal er binnen het bestuur de communicatie tussen bestuur en vereniging worden besproken. 
Waarom worden afspraken uit het verleden niet nagekomen? Zoals het uitvoeren van zaaldiensten in 
december en januari door SRC in plaats van verspreid over het hele seizoen? 
SZVV: De competitie heeft de hoogste prioriteit, vervolgens worden de wensen van verenigingen 
geinventariseerd en zo goed mogelijk verwerkt. Het kan voorkomen dat (mondelinge) afspraken uit het 
verleden niet bekend zijn. Voor volgend seizoen is dit een aandachtspunt. 
Is het één comsumptiebon per wedstrijd per persoon of één consumptiebon voor een scheidsrechter 
per wedstrijd? 
SZVV: De scheidsrechter die een wedstrijd fluit heeft recht op één consumptiebom, fluit hij/zij 2 
wedstrijden dan 2 bonnen, etcetera. 
Op boetelijst ontbreekt item Het spelen met een niet-gerechtigde speler, is deze komen te vervallen? 
SZVV: Nee, op het uitkomen met een niet-gerechtigde speler staat nog steeds een boete, wordt 
toegevoegd. 
Wat is de minumum leeftijd van een scheidsrechter? 
SZVV: Er is geen minimum, het is aan de verenigingen om die diensten in te vullen met personen die 
in staat zijn om wedstrijden te fluiten. 
Waarom wordt er geen/weinig rekening gehouden met de wensen van verenigingen zoals het spelen 
op een bepaald tijdstip of in een bepaalde hal? Een thuiswedstrijd van Vesdo in Wieringerwerf? 
SZVV: De competitie heeft de hoogste prioriteit, vervolgens worden de wensen van verenigingen 
geinventariseerd en zo goed mogelijk verwerkt. Sommige hallen zitten “vol” waardoor er weleens 
uitgeweken moet worden. Of in een bepaalde sporthal is nog ruimte voor een wedstrijd en die wordt 
opgevuld. Competitieleider zal ook hierop proberen te letten. 
Is het mogelijk dat de SZVV haar invloed gebruikt om in ’t Zand en Schagerbrug 4 kleedkamers 
beschikbaar te stellen? 
SZVV: Wij kunnen de sporthalbeheerders niet verplichten tot het openstellen van alle kleedkamers. 
Ook hier geldt dat verenigingen eigen verantwoordelijkheid hebben, als de kleedkamers niet netjes 
worden achtergelaten dan mag men verwachten dat een sporthalbeheerder reageert. 
Waarom wordt de juniorenpoule gesplitst na december? 
KNVB (Kees Rus): Het is beleid van de KNVB om het jeugdzaalvoetbal te promoten, dat gebeurt door 
het organiseren van een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. De indeling bij 2e reeks 
gebeurt op basis van sterkte. 
NB SZVV: De SZVV organiseert een compleet seizoen, al dan niet gesplitst. Het terugtrekken van 
team voor de voorjaarsreeks levert een boete op. 
De leeftijdsklasse van zaal en veld verschilt in de praktijk, soms spelen er jongens die veel ouder zijn, 
wordt hier actie op ondernomen? 
SZVV: Verenigingen kunnen dispensatie aanvragen voor maximaal 2 spelers. Die spelers mogen niet 
het verschil uit maken in een team, fysiek niet te veel verschillen en de leeftijd mag niet hoger dan 1 
jaar boven de bovenste grens zijn. Wij zullen de dispensatieaanvragen publiceren in het SZVV 
orgaan. 
Welke wedstrijdformulieren moeten gebruikt worden? 
SZVV: Bij wedstrijden tussen 2 SZVV teams geldt het SZVV wedstrijdformulier, voor wedstrijden 
tussen KNVB en SZVV teams geldt het KNVB formulier. Dit wordt gepubliceerd in het SZVV orgaan. 
De KNVB wedstrijdformulieren kunnen opgevraagd worden. 
De scheidsrechter in ’t Zand kent de regels niet en kan niet communiceren. In menige wedstrijd 
ontstaan hier problemen, kan de SZVV hier wat aan doen? 
SZVV: De scheidsrechtercommissie gaat een gesprek aan met de heer Kaynack. 
Verenigingen betalen per minuut die gespeeld wordt. Als een wedstrijd niet doorgaat, uitslag is 0-3 
volgt er dan restitutie? 
SZVV: Nee, er wordt geen geld terugbetaald. Indien de vergadering dit anders ziet dan kan er een 
voorstel gedaan worden welke wordt voorgelegd op de volgende ledenvergadering. 
Worden de spelerspassen ook vervangen net als de KNVB? 
SZVV: De SZVV heeft eigen passen die worden niet vervangen. Deze spelerskaarten worden ook 
buiten regio Schagen geaccepteerd. 
Wie betaalt de kosten voor een wedstrijd op Texel? 
SZVV: Dit is buiten de SZVV om, dus een zaak voor de KNVB. 



De dames uit de 1ste klasse promoveren niet, kan het dan ook zo zijn dat de kampioen uit de 2e klasse 
weigert te promoveren? Nu zijn steeds dezelfde teams kampioen. 
SZVV: Wij kunnen verenigingen niet verplichten om naar de KNVB te gaan, wat een promotie uit 
dames 1ste klasse inhoudt. Dit geldt ook voor de heren. Als een verenignig niet wil dan blijft dat team in 
de 1ste klasse spelen. Uit Dames 2e klasse promoveer je wel binnen de SZVV dus naar 1ste klasse. 
Van de sporthallen buiten het Rayon zijn de adressen niet bekend, kunnen deze gepubliceerd 
worden? 
SZVV: Ja, in het komende SZVV orgaan. 
 
Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten met de uitspraak dat het bestuur van de SZVV haar uiterste best zal 
doen om een zo goed mogelijke competitie te organiseren voor alle leden. 


