Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van de SZVV op donderdag 26 april 2007
gehouden in Igesz in Schagen
Aanwezig: Marius Kant, Bart Nieborg, Leo de Wilde, Tini Broertjes, Jan van Opzeland, Martin Prins,
Willem Nieborg, Co Duineveld en vertegenwoordigers van de clubs : VV Schagen, FC de Ruif, de
kleine Media, ZVV Niedorp, Scagha`66, SRC, St.Boys/Girls, FC Avondrood, FC Muggenburg, Vesdo,
Vios`79, Kaagvogels, Sparta`67,Winkel en Dorstige biet en 4 scheidsrechters en Kees Rus namens de
KNVB.
Afwezig met afbericht: VZN ’82, PZVV Berkhof, TBS/Co Stam, Piet Pann, Igesz en BKC
Afwezig zonder afbericht: Overige verenigingen
1 Opening
Marius opent iets later dan acht uur de extra ledenvergadering.
2 Mededelingen en ingekomen stukken
Buiten de agenda zijn er verder geen mededelingen en ingekomen stukken.
3 Notulen extra ledenvergadering 6 februari 2007
Bij aanwezig staat SV Schagen, dit moet VV Schagen zijn. Bij afwezig FC Avondrood toevoegen.
4 Bestuursverkiezing
Vacature Voorzitter – aftredend Marius Kant Kandidaat Jaap van der Sluys
Jaap van der Sluys treed aan in deze functie. Jaap leidt als voorzitter het vervolg van de vergadering.
Marius vertrekt meteen de zaal uit, Co neemt dan het woord om uit te leggen dat dit op Marius zijn
verzoek gaat. Vacature Strafzaken – aftredend Martin Prins. Vacature is vacant Martin Prins krijgt van
Co Duineveld namens het bestuur een bos bloemen en een envelop met inhoud en wordt bedankt
voor de jarenlange inzet ook als scheidsrechter.
5 Financiën
De eindafrekeningen van het huidige seizoen worden opgemaakt nadat de laatste wedstrijden zijn
gespeeld. Momenteel zijn er een aantal verenigingen die nog een openstaande rekening bij de SZVV
hebben.
Bij de inschrijving voor het nieuwe seizoen geldt dat de inschrijving wordt aangehouden indien er nog
rekeningen betaald moeten worden. Pas nadat de penningmeester zijn akkoord heeft gegeven zal
een inschrijving bevestigd worden.
6 Nieuwe functie : webmaster is/word Bart Nieborg
Bart is aangenomen als webmaster voor de site www.szvv.nl . Er word een kleine pauze ingelast.
7 Rondvraag
Hans Werver (FC Avondrood) : -Schud Jaap de hand en betreurt dat Marius zo uit deze vergadering
vertrekt.
- En wil meer weten over de status over de melding van de sporthalbeheerder van Harenkarspel
omtrent de onregelmatigheden en het roken en de gevonden joint in de kleedkamer.
- Ook is mail naar meerder verenigingen verstuurd door de Sporthalbeheerder die gevestigd zijn in de
omtrek van de sporthal. Er is door de szvv een schrijven gericht aan drie verenigingen die gebruik
hebben gemaakt van deze kleedkamer

Reactie Jaap: De SZVV geeft aan dat het de verantwoordelijkheid van de verenigingen is. Het
onterecht aanwijzen van schuldigen wordt niet als de juiste methode gezien. Verzoek om de leden te
wijzen op hun verantwoordelijkheid. En beloofd hier schriftelijk op terug te komen - Vind dat het
krachtsverschil in de 9e klasse erg groot is, of dit verbeterd kan worden. Reactie Jaap: Dit komt
omdat de nieuwe teams instromen in de 9e klasse, bij inschrijving vermelden of ze hoger ingedeeld
willen worden.
Herold Pronk (Vios`79) : - Wanneer de eindafrekening gemaakt wordt? Reactie Co: Dit gebeurt na het
einde van het seizoen.
- Vraagt of contributie afhankelijk is van de zaalhuur? Reactie Co: Dit klopt, waarschijnlijk word deze
een klein beetje verhoogt. - Vraagt wanneer de betaling voor volgend seizoen betaald moet Worden?
Reactie Co: Voor de betaling heeft een vereniging een heel seizoen de mogelijkheid. Bij betaling voor
1 december geldt een korting van 5%. Indien de betaling voor einde van het lopende seizoen niet
ontvangen is geldt dat de inschrijving voor het nieuwe seizoen wordt aangehouden. (voor ca. 5 mei)
worden i.v.m. de betalen zaalhuur. ??????? Jan de Moel (VV Schagen) : - Vraagt meer aandacht voor
de leeftijdsgrenzen bij de junioren. Vooral als er geen dispensatie is verleend. Kees Rus (KNVB) vult
hierop aan dat er zonder geldige passen niet gespeeld mag worden, als dit gebeurt kan dit gemeld
worden aan het bondsbureau KNVB, maar bij 1 ontbrekende pas kan er gewoon gespeeld worden.
Peter Kars (FC Muggenburg) : - Vraagt wanneer de inschrijfformulieren ingestuurd moeten Zijn?
Reactie Jaap: Dit moet voor 5 mei gebeuren, dit i.v.m. de indelingen. - Vraagt of de indeling van
junioren weer zo gebeurt zoals verleden jaar gebeurt, 1e deel volgens postcode en 2e deel op
sterkte? Reactie Jaap: Dit word bevestigd.
- Vraagt ook of verder afgelegen teams (uit Beverwijk bv) niet in een andere competitie ingedeeld
kunnen worden. Reactie Jaap: Hier word nog over gesproken met de KNVB, een gedachte is om deze
teams dan de wedstrijden in Alkmaar te laten spelen.
- Vraagt of de indeling van junioren niet kan gaan naar standen van verleden jaar en dan ook kijken
naar de standen van 2e jaars B-junioren die dan naar 1e jaars A-junioren gaan.
- Vraagt of het programma nog steeds van de KNVB komt? Reactie Jaap: Het concept komt van de
KNVB af en de SZVV verwerkt dit verder, dit is nog 3 jaar zo geregeld in het convenant welke met de
KNVB is afgesloten.
Arie de Graaff (Scheidsrechter) : - Vraagt zich af hoelang de nieuwe voorzitter gaat voorzitten dit
i.v.m. de gezondheid van de voorzitter? Reactie Jaap: Dit 1 à 2 jaar gaat worden, ondertussen wordt
de nieuwe voorzitter voorbereid en ingewerkt. Geeft Arie de verzekering voorzichtig te zijn, we
proberen personen te vinden voor het bestuur en deze enkele jaren mee te laten lopen om zo een
functie in het bestuur over te nemen
- Vraagt af of de spelerspassen in orde zijn? Reactie Jaap: Dit wordt nog besproken in het bestuur.
Nel Kort ( de Dorstige Biet) : - Meld dat 5 mei inleveren inschrijving en betalen eerder is dan
Voorheen. Reactie Jaap: Dit is i.v.m. de indelingen.
Cor Duin (Winkel) : - Vraagt af hoe het verder gaat met de indeling van teams die volgende seizoen
gaan spelen in de KNVB klasse? Reactie Jaap: Volgens de voorzitter gaat die beginnen in de 2e klasse.
De kampioen van szvv hoofdklasse mag promoveren naar de 2eklasse knvb Winkel is door ons
opgegeven. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van spelerspassen en dergelijk

bij de KNVB. Dit moet plaats vinden via de secr van de veldvoetbalver Winkel. De SZVV zal
ondersteuning bieden in dit proces.
Piet Kliffen (Scheidsrechter) : - Vind dat het niveau van de hoofdklasse wegzakt. Jan Roozendaal
(scheidsrechter) :
- Vraagt zich af welke scheidsrechter de pasjes nog nakijkt en wat er gebeurt net het niet opkomen
van teams, deze krijgen een boete en niet alle scheidsrechters kijken de pasjes na. Willem Nieborg
(Ledenadministratie) :
- Wil de afmeldingen snel hebben i.v.m. de verwerking hiervan. - De aanmeldingen moet met KNVB
nummer en kopie legitimatie gebeuren.
7 Sluiting
Jaap spreekt zorg uit over - Het aantal scheidsrechters, binnenkort kan men een cursus thuis volgens
via internet met een inlogcode. - De diefstal uit kleedkamer, meteen ook de rede voor het
meenemen van alle spullen de zaal in.

