
Notulen Algemene Jaarvergadering SZVV  25-11-2009                                                
                                                                                                            
Aanwezig :  
J. v. d. Sluys (SZVV), C. Duineveld (SZVV), J. v. Opzeland (SZVV), T. Broertjes (SZVV), D. Hagendijk 
(SZVV), D. v. d. Berg (SZVV), M. Dekker (SZVV), J. v. Arkel (Winkel), J. Bierhaalder (scheidsrechter), 
M. v. d. Wal (scheidsrechter), B. Konijn (Vesdo), R. v. Zanten (Vesdo/scheidsrechter), J. Bruin 
(Kaagvogels), H. Konijn (Kaagvogels), W. Bakker (Nwe. Niedorp), N. Kort (Dorstige Biet), B. Bloem 
(scheidsrechter), J. de Moel (vv Schagen), J. Kouseband (De Kleine Media), S. Vergouwe (BKC), B. v. 
Zoolingen (De Kleine Media), R. Borst (De Kleine Media), F. Jansen (CV Wieringermeer), C. Wals (Piet 
Pann), J. Louter (Scagha ’66), D. Schipper (Fc de Ruif), R. d. Das (Fc de Ruif), H. d. Boer (Fc de Ruif), 
H. Schuyt (Fc Waarland), S. Tamis (scheidsrechter), K. Rus (KNVB), G. Aafjes (KNVB), P. Kliffen 
(scheidsrechter), J. Kaleveld (DVO ’98) en M. Dekker (Sparta ’67) 
Afwezig met bericht: 
W. Nieborg (SZVV), M. Prins (scheidsrechter), A. d. Graaf (scheidsrechter), G. v. Brederode (SZVV), 
Rison, Gar. AS de Vries, L. de Wilde, D. Koster, Huyndai D. Barten, Dirkshorn, Fc den Helder, K. 
Weernekers (scheidsrechter), H. de Ronde (scheidsrechter) en P. Kars (Fc Muggenburg) 
  
1: Opening 
Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
Een speciaal welkom voor dhr. Rus en dhr. Aafjes, beiden van de KNVB. 
 
Terugkijkend op 28 februari 2009, mooie cadeaus hebben  we mogen ontvangen, het cadeau van vele 
verenigingen, aangeboden door Nel heeft prima gesmaakt. 
 
Het werk voor de jeugdwintercompetitie is weer van start gegaan. 288 teams hebben zich ingeschreven 
dit zijn ruim 1600 wedstrijden in de wintermaanden. 
 
Diversen vergaderingen hebben we achter de rug ook met de verenigingen met een jeugd team. Helaas 
werd het aanbod van de SZVV, 24 tot 26 wedstrijden voor een bedrag van 450 euro, door de 
verenigingen afgewezen. Er werd gekozen voor het aanbod van de KNVB: maximaal 20 wedstrijden 
voor een bedrag van 400 euro. Er zijn verenigingen die tevreden zijn met het verloop van de 
jeugdcompetitie, het bestuur van de SZVV is niet zo tevreden, velen van onze jeugdteams staan 8 tot 
10 weken stil, voor het bestuur is dit onverteerbaar, maar de verenigingen hebben hier zelf voor 
gekozen. 
 
De SZVV heeft dit seizoen voor het eerst gebruik gemaakt van een professioneel boekhoudprogramma, 
hiermee is de controle voor Latenstein aanzienlijk eenvoudiger geworden. 
De ledenadministratie wordt het komende seizoen meer geautomatiseerd. 
 
Met ingang van het seizoen 2010/2011 kunnen de wedstrijdformulieren van de site worden gedownload 
en komen de wedstrijdboekjes te vervallen. 
 
In december hopen wij de 70.000ste bezoeker te verwelkomen. Hebt u suggesties voor de verbetering 
van onze site, wij horen ze graag. 
 
2: Mededelingen en ingekomen stukken 
Agendapunt 7a toevoegen: bestuursformulieren.  
Wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 
Mededeling: 
Dhr. C. Arendsman ligt in het ziekenhuis. Het gaat niet goed met hem. 
Dhr. W. Nieborg is wegens familieomstandigheden niet aanwezig. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
                                                      
3: Notulen Algemene Jaarvergadering van 26 november 2008 
Dhr. Wals: Is het financieel jaarverslag van 2007/2008 gepubliceerd? 
Voorzitter: Is in de vergadering ter tafel gebracht. 
Penningmeester: Zal het verslag doormailen naar dhr. Wals. 
Dhr. Wals: Verslag hoort gepubliceerd te worden in het officieel orgaan. 



Voorzitter: Het kost ongeveer 3 à 4 weken om de stukken klaar te maken. Met het nieuwe programma 
van Latenstein hoopt de SZVV dat het dan sneller gaat. 
Dhr. Wals: Er staan een aantal weken voor om de financiële stukken van te voren te kunnen bekijken 
en je zo te kunnen voor bereiden. 
Voorzitter: Is het eens met dhr.Wals, maar de voorzitter wijst erop dat dit een bepaald kostenplaatje met 
zich mee brengt om de stukken op tijd klaar te hebben en dat zou betekenen dat de SZVV iemand zou 
moeten aanstellen om dit te verzorgen. De SZVV is ook naar Latenstein gegaan voor een bepaalde 
borg, zowel voor het bestuur als voor de leden.Penningmeester: Op de vraag van dhr.Kars in de vorige 
jaarvergadering, heeft de penningmeester per mail geantwoord. 
Er zijn verder geen opmerkingen. 
De notulen  worden goedgekeurd. Met dank aan dhr. de Wilde. 
 
4: Financieel verslag seizoen 2008-2009 
Penningmeester geeft uitleg. 
Vragen: 
Dhr. Wals: Is het verstandig om de boetes die uit de hand lopen nog eens te publiceren in het orgaan? 
Penningmeester: Er wordt een brief bij de nota gedaan met de reden van de boetes. 
 
5: Begroting seizoen 2009-2010 
Uitleg van de penningmeester. Er zijn geen vragen. 
De jaarvergadering dechargeert de penningmeester. 
 
6: Vaststellen KNVB wedstrijden 
Er zijn onnoemelijk veel problemen met de KNVB wedstrijden in onze sporthallen. In sommige 
sporthallen lopen de avonden een half uur uit. 
Tevens heeft het ruwe spel, wat in sommige klassen van de KNVB toegestaan wordt, invloed op onze 
jeugd. De scheidsrechters van de SZVV hebben daar veel moeite mee. Sommige scheidsrechters 
hebben aangegeven te stoppen als dit zo blijft. 
Het voorstel is om als er twee KNVB wedstrijden zijn om die als laatste te plaatsen, zodat onze 
scheidsrechters geen hinder ondervinden van het uitlopen van de KNVB wedstrijden. We gaan het een 
jaar proberen en komen er volgend jaar op terug, hoe het is verlopen. 
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
 
7: SZVV orgaan 
Voorstel is om vanaf komend seizoen het orgaan niet meer per post maar per mail te verzenden. Indien 
er verenigingen zijn die toch per post het programma willen ontvangen kunnen dit doorgeven aan het 
bestuur en dan wordt er een papieren exemplaar toegezonden. 
Het voorstel wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 
7a: Bestuursdienstformulieren 
Bestuursdienstformulieren worden slecht of niet ingevuld. 
Het voorstel vanuit de vergadering is om een boete van 15 euro in te voeren als er helemaal niets is 
ingevuld op het bestuursdienstformulier. 
Het voorstel wordt aangenomen door de vergadering. 
        
8: Bestuursverkiezing 
Dhr. v. Opzeland: geen tegenkandidaten en wordt herkozen 
Dhr. Hagendijk:geen tegenkandidaten en wordt herkozen 
Dhr. Dekker:geen tegenkandidaten en wordt  herkozen. 
 
9: Jubilarissen 
Na een toespraak van de voorzitter worden de gouden SZVV speldjes, de oorkonde en de bloemen 
uitgereikt aan: 
Dhr. Sj. Tamis 
Dhr. D. Schipper 
 
10: Rondvraag 
Dhr. Kaleveld: Afdracht aan de KNVB zit ook kosten voor de scheidsrechter om de jeugd te fluiten. 
Meerdere malen is er geen KNVB scheidsrechter aanwezig geweest. Wie houdt dit bij? 
Voorzitter: Niemand want dit is niet bekend en wordt doorberekend aan de vereniging. 



Dhr. Aafjes: Dat is niet zo, want als jullie het nummer van de scheidsrechter niet invullen op het 
wedstrijdformulier wordt het niet doorberekend. Aan het einde van de competitie wordt gekeken hoe 
vaak er geen scheidsrechter aanwezig geweest is en dit wordt dan verrekend met de verenigingen in 
die betreffende poule. 
Voorzitter: Advies aan dhr. Kaleveld om bij te houden wanneer er een scheidsrechter aanwezig is bij de 
thuiswedstrijden. 
 
Dhr. Kouseband: Dames 3 voetballen in de 1e klasse, maar willen graag het komende seizoen weer 
voetballen in de 2e klasse. 
Voorzitter: We hadden verwacht dat dit team wat sterker zou zijn, maar dit blijkt niet zo te zijn. Als ze 
als laatste eindigen dit seizoen komen ze automatische in de 2e klasse terecht. 
 
Dhr. Jansen: Ik moet steeds op 2 sites kijken om de jeugdwedstrijden te kunnen vinden. Hoe kan dit en 
is dit te voorkomen? 
Voorzitter: U kunt uw wedstrijden alleen op de KNVB site vinden, want de KNVB organiseert de 
jeugdcompetitie.  
Dhr. Jansen: Ik wil er voor pleiten om in april een vergadering te beleggen en te evalueren over de 
jeugdcompetitie. 
Voorzitter: Het initiatief voor een vergadering zal uit de verenigingen zelf moeten komen. Als de 
voorzitter dan een seintje krijgt van de vergadering zal de SZVV zorgen voor een locatie en daarbij 
aanwezig zijn. 
 
Dhr. v. Arkel: 1e vraag: Is het misschien zinvol dat de SZVV gaat nadenken om 1 of 2 klassen boven de 
hoofdklasse te gaan plaatsen om de 2e en 3e klasse KNVB uit de sporthallen te houden. 
Voorzitter: Wie wil je daar in laten voetballen? 
Dhr. v. Arkel: De teams die nu in de 2e en 3e klasse KNVB voetballen. 
Voorzitter: De SZVV ziet dat wel zitten, maar dat moet bij de verenigingen vandaan komen.  
Dhr. V. Arkel: Dan zullen we bij de verenigingen moeten inventariseren wat de teams willen. 
 
Dhr. v. Arkel: 2e vraag: Ik heb voor de KNVB een wedstrijd gefloten, maar hoe zit dat met de vergoeding? 
Voorzitter: Je hebt het vanavond gehoord. Als je je nummer invult krijg je de wedstrijd vergoed. 
Dhr. v. Arkel: Ik heb geen nummer. 
Voorzitter: Dan krijg je niets vergoed. 
 
Dhr. Kliffen: Kan de SZVV de regel aanpassen dat als een speler een rode kaart krijgt dat het betreffende 
team dan de rest van de wedstrijd verder moet voetballen met 4 spelers? 
Voorzitter: Nee dat kan niet. Als koepelvereniging vallen wij onder de reglementen van de KNVB. 
 
Dhr. Wals: Ik wil het voltallige bestuur bedanken voor de tomeloze inzet en dat het nog in lengte van 
jaren en in goede gezondheid mag voortduren. 
Als tweede wil ik mijn petje afnemen voor het gehele scheidsrechterskorps, “Bravo!” 
 
Dhr. Aafjes: Helemaal met deze spreker eens, maar beseffen de verenigingen wel dat het bestuur met 
een vacature zit. Zorg dat er gauw een secretaris komt uit jullie gelederen. 
 
 
11: Sluiting 
Voorzitter: Het is tien over tien. Ik bedank jullie voor deze productieve vergadering. 
We zullen de jeugd en de verenigingen uit de 2e en 3e klasse KNVB meenemen en op advies van dhr. 
Jansen en dhr. v. Arkel daar een gesprek mee hebben. 
Verder zullen we toch 1 of 2 bestuursleden erbij moeten hebben. Diegene hoeft niet direct een functie 
te hebben, maar kan eerst een tijdje meelopen. 
Ik wens jullie allemaal wel thuis. 
 


