Notulen algemene ledenvergadering SZVV op woensdag 26 november 2008
gehouden in de Posthoorn te Schagen.
Aanwezig :
Jaap van der Sluis, Leo de Wilde, Tini Broertjes , Co Duineveld, Willen Nieborg, Marco Dekker, Dick
van den Berg, Guus van Brederode en de vertegenwoordigers van de verenigingen : de Kleine media,
VV Winkel, VV Vesdo, de Dorstige biet, ZVV Nieuwe Niedorp, VV Schagen, ZVV Vios`79, Dirkshorn,
BKC, Scagha`66,ZVV Oude Niedorp, ZVV de Ruif, FC Waarland, DVO en 2 scheidsrechters.
Afwezig met bericht :
Piet Pann, gar.A.S. de Vries, Sint Boys/Girls, Real tandart, Dirk Hagendijk, Jan van Opzeland en Arie de
Graaf.
Afwezig zonder afbericht :
de overige verenigingen.
1 – Opening
Jaap opent iets na acht uur de ledenvergadering. Het is weer een roerig jaar geweest, nieuwe
spelerskaarten. In goed overleg met de KNVB is de competitie weer terug bij de SZVV, ze konden niet
leveren wat wij wensten. De site van de SZVV wordt goed bekeken.
2 – Mededelingen en ingekomen stukken
Hier worden de verenigingen genoemd die afwezig zijn met afbericht.
3 – Notulen algemene ledenvergadering van 21 november 2007
Punt 6 : de bestuursverzekering is geregeld.
Punt 8: Er staat 2 x het woord raar in de zin, de secretaris zal deze zin aanpassen.
4 – Evaluatie jeugd, jeugdvoetbal – samenwerking KNVB en SZVV
De voorzitter begint het verhaal met de opmerking dat iedereen het voorwoord gelezen heeft en
volgens de voorzitter staat er niets verkeerd in. Opmerkelijk was dat de KNVB zonder enig overleg
3000 euro van de SZVV rekening afhaalde. De eerste alinea door de verenigingen die in de KNVB
competitie spelen, iemand stelde voor om een competitie samen met de HZVO te organiseren, maar
dit is niet haalbaar. Je zou ook zelf een potje kunnen maken om daar prijzen van te uit te geven. Bij
de bijeenkomst van de KNVB met de 10 verenigingen werd duidelijk dat de KNVB eigenlijk wel zonder
de koepels verder wilde.
Uit beide bijeenkomsten (die met de 10 verenigingen en die SZVV) is er weinig uitgekomen, behalve
een nieuw afspraaklijst tussen de KNVB en SZVV, waarin o.a. staat dat wij het programma vaststellen,
de jeugd is ook vastgesteld, deze afspraak is voor 1 jaar gemaakt, Jaap doet meteen een voorstel om
in april 2009 een bijeenkomst te doen met de 10 verenigingen over de situatie van de
jeugdcompetitie.
Vraag (Peter Kars): Nu is het jeugdprogramma vastgesteld, maar is de KNVB hiervan op de hoogte?
Antwoord (Jaap van der Sluis): Alleen de wedstrijden in onze hallen is vastgesteld en de KNVB is
hiervan op de hoogte.
Vraag (Harold Pronk): Gaat het nu niet fout in de competitie omdat deze door 2 besturen wordt
gemaakt? Antwoord (Jaap van der Sluis): Wij stellen de wedstrijden in onze hallen vasten de KNVB in
de andere sporthallen.
Vraag (Peter Kars): Is die 3000€ nu terug gestort? Antwoord (Co Duineveld): Ja, natuurlijk.
Vraag: Kunnen we de KNVB weerstaan als ze van de koepels afwillen? Antwoord (Jaap van der Sluis):
Ja, anders kunnen we de competitie zelf wel regelen. Zo zijn we ook begonnen met 1 gulden per lid,

daarna 2,20 p/l, toen weer een brief van Willem Nieborg naar de KNVB, die bij een bijeenkomst toen
in de Zandhorst van de baan werd geveegd.Verder zien we een eenzijdige contributie verhoging in de
financiële begroting.
We kunnen dus zelf de competitie wel draaien, maar de aansprakelijkheid (verzekering) vind je niet
goedkoper voor ca. 2500 leden dan er niet is.
5 – Financieel verslag seizoen 2007-2008 Resultaatrekening
Co deelt de overzichten rond, inkt is nog nat omdat deze vanmiddag nog terug is gekomen van de
kascommissie. De inschrijfgelden dekt de zaalhuur, ook de gelden voor de bekercompetitie, de jeugd
is er iets tekort. Inkomsten orgaan is stabiel, inkomsten KNVB ook, bijdrage dit jaar inclusief sportlink.
Boetes iets hoger dan afgelopen jaar, tekort aan crediteuren is geboekt bij bijzondere baten, de
algemene kosten zijn lager (OK) en de declaraties van de scheidsrechter zijn lager, dus krijgen een
mooie kerstbon. De site kost meer, maar is wel functioneler geworden, er is veel op te vinden, de
administratie maakt meer uren. Meer consumptiebonnen omdat er meer wedstrijden zijn. Bij
bijzonder lasten is het hoger, dit komt door het verschil bij de crediteuren. Vraag (Peter Kars): bij
resultaatrekening staat een inventaris van 2763,41 €, er is toch maar 3000 € Afgeschreven
?Antwoord (Co Duineveld): geeft antwoord via mail.
Balans
De crediteuren staan laag, een goed begin voor het volgende jaar. Er is overwogen om het jubileum
op te nemen in deze balans, maar dat is niet gedaan.
6 – Begroting seizoen 2008-2009
De competitiekosten is 5000€ hoger, de kosten voor de jeugd is hoger, sportlink is 6500 € begroot.
Inherent de begroting een jubileum van SZVV voor 19.500 €. Jaap van der Sluis leest daarna de
eindconclusie voor van de kascommissie, waarin staat dat er geen administratieve
onregelmatigheden staan en dat een juist beeld van de SZVV. Co wordt bedankt hiervoor.
7 – Voorstel betalingsregeling sportlink door Co Duineveld
Co doet een voorbeeld schetsen: Een vereniging heeft 165 leden (zonder jeugd), waarvan 115 heren
en dus 50 dames. Van de heren zijn 33 van de 115 niet aangesloten bij een andere vereniging en bij
de dames zijn er 38 van de 50 niet aangesloten bij een andere vereniging. Bij de heren zijn er 82 van
de 150 leden die 1,80 € betalen, de 33 andere betalen 6,95 €. Bij de dames zijn er 12 van de 50 leden
die 1,80 € betalen, de 38 andere betalen 6,95 €. Als ze jeugd zouden hebben, dan betalen die 75 %
van de bovenstelde kosten, dus 1,32 € en 5,41 € per spelend lid. Na deze berekening komt er een
extra bedrag uit van 689,65 €.
Co wil graag met Henk Wester (KNVB) en iemand van sportlink om tafel om meer duidelijkheid te
krijgen over deze kosten van sportlink.
Co heeft gevraagd om een tussentijdse afrekening om duidelijkheid te krijgen. Co schat in dat de
totale kosten ca.2500 € zijn, dat gedeeld door ca. 250 team`s, wat dan neerkomt op 10 € per team.
Co stelt dus dat er beter nu iets meer betaalt kan worden en later de teveel betaalde kosten terug te
storten, dan bij tekort betaald weer te moeten vragen om geld. Ruim 70 % van alle gelden is al
binnen. Uitleg sportlink: Sportlink is de ledenadministratie van de KNVB.
Vraag: krijgen hier iets voor terug? Nee, we krijgen hier niets voor terug. Opmerking van iemand van
de HZVO, 6,95 € is voor niet spelende leden, als je die dus omboekt naar spelende leden dan betaal
je maar 1,80 €.Volgens Jaap van der Sluis is dit niet de bedoeling.
Vraag: Is dit voor alle leden? Nee, dit is alleen voor SZVV leden. Vraag: Kunnen we van sportlink af?
Kan wel met een constructie van 25 bestuursleden dat we een verzekering (NSF) vinden, maar deze is
dan duurder, ook is een verzekering mogelijk voor 0,30 €, maar dan is er misschien een probleem

met wisseling tussen onze competitiespelers en die van de KNVB. Misschien is de truc van nietspelende leden, spelende leden maken toch niet zo verkeerd wordt er door de gegadigden gesteld.
8 – Voorstel uiterste datum van betalingen aan SZVV
Co stelt het volgende voor: Reguliere nota`s Als Co september 2008 de nota verstuurd en betaalt
voor 15 november krijg je korting (deze regeling is er al), voor 31 december moet deze betaalt zijn, zo
niet dan wordt er een herinnering gestuurd en is er dan nog niet betaald voor 31 januari, dan wordt
de hoogst spelende SZVV team uit de competitie gehaald, totdat de rekening betaald is.Extra
afrekeningen Als Co 30 juni de balans opmaakt, dan moet deze betaald zijn voor 15 oktober, uiterlijk
voor 15 november, is deze dan nog niet betaald, gaat dan ook de hoogst spelende SZVV team uit de
competitie worden genomen. Opmerking (M.Peperstraten): Afgelopen jaar een probleem gehad met
deze betaling, omdat de penningmeester deze niet betaald heeft, dus een intern probleem bij VV
Dirkhorn. De vergadering/gegadigden gaan akkoord met dit voorstel. Van sommige mogen het data`s
nog wel scherper gesteld worden.
9 – Bestuursverkiezingen
Het huishoudelijk reglement wordt aangepast, om de 3 jaar de verkiezingen. Er hebben zich geen
tegenkandidaten aangemeld, dus Jaap van der sluis en Leo de Wilde blijft nog 3 jaar aan, de functie
webmaster neemt Leo de Wilde over van Bart Nieborg en de functie strafzaken word opgenomen
door de scheidsrechterscommissie en Guus van Broederode wordt opgenomen in de
scheidsrechterscommissie, Jaap van der Sluis heet Guus van Brederode welkom en feliciteert hem
met de functie.
10 – Jubilarissen
De jubilarissen zijn: Marjan Marees-Mientjes - Vesdo Bert Meyerink – Vesdo Jan Kouseband – de
Kleine Media Han Verwer – FC Avondrood Willem Nieborg – SZVV en Scagha`66 Bij allemaal heeft
Jaap van der Sluis een woord over het verleden van de jubilarissen. Bert Meyerink was helaas niet
aanwezig en Han Verwer bedankt het Bestuur voor deze waardering. Op 28 februari is het jubileum
van de SZVV in de groeneweghal, we zijn gestart met de voorbereidingen hiervoor, er wordt ca. 400
uitnodigingen verstuurt hiervoor.
11 – Website, gaan we investeren om de site meer ballen te geven?
Wij vinden dat we meer “smoelwerk” moeten geven we zijn bezig met advertenties en een banner
erop te krijgen, mogen hier ideeën voor komen geef ze dan door aan de webmaster van de SZVV.
Ook de competitie zit hierop en deze competitie wordt ook nog met access gedaan, dus een dubbele
competitie, dus vandaar de hogere kosten voor de competitie. Op de site kan je meer vooruit kijken.
Vraag (Jan van Arkel): Is het mogelijk dat de scheidsrechter erop komen? Antwoord (Jaap van der
Sluis): Dit komt in de toekomst, als je er met de muis over heen gaat dat dan de scheidsrechter
bekend word. Vraag (Peter Kars): Zit er een plafond aan het willen investeren voor de website? - 6 Antwoord(Co Duineveld): Natuurlijk zit hier een plafond aan. Ook willen we via advertentie en
banner geld terug verdienen aan de site.
12 – Rondvraag
Peter Kars: De papieren uitgave van het orgaan, blijft deze bestaan? Zelf heeft Peter er geen
behoefte aan Antwoord (Jaap van der Sluis): Er zijn nog 2 à 3 mensen die geen internet hebben,
misschien in de toekomst om voor deze mensen een uitdraai/print te maken van de digitale versie en
dit toe te sturen. Nel Kort: Geeft een toevoeging op het voorstel van Co om voor 31 december te
betalen en als ze dan nog niet betaalt hebben nog even te bellen voor de zekerheid. Reactie (Jaap
van der Sluis): Als er dan nog niet betaalt is, dan wordt de tegenstander afgebeld en gaat er iemand
naar het thuisspelende team toe om te vertellenwaarom ze uit de competitie zijn gehaald. Co

Duineveld (SZVV): Meld dat de jeugdwintercompetitie alles weer op de rit heeft, dit allemaal door
Dick van den Berg, knap werk weer. Willem Nieborg (SZVV): Bedankt het bestuur voor het mooie
speldje, nu ga ik weer door met de ledenadministratie.80 % van de ledenkaarten zijn verlopen, in
januari stuurt Willen de ledenlijsten rond ter controle, daarna probeert Willen de spelerskaarten
voor het einde van het seizoen klaar te hebben.
13 – Sluiting
Er zijn meer dames teams, er wordt gevraagd aan deze dames om iets sneller de kleedkamer vrij te
maken zodat het volgende team ook goed te tijd heeft om te kleden voor hun wedstrijd. Nog steeds
hebben we een scheidsrechters aantal probleem, er lopen zeker heren rond die wel goed kunnen
fluiten, als die nu een cursus doen en opgenomen worden in de lijst van scheidsrechter, dan vullen
we meteen het gat op van het niet opkomen van zaaldiensten en de vergrijzing van de
scheidsrechters. Als er nieuwe onderwerpen komen qua overleg KNVB – SZVV, dan wordt er een
bijeenkomst gepland en anders een bijeenkomst in april 2009 om te bespreken wat we verder willen
met de jeugdteams.

