
Notulen Algemene Jaarvergadering 
Datum: 24-11-2010 
 
Aanwezig :  
J. v.d.Sluys (SZVV), C.Duineveld (SZVV), J.v.Opzeland (SZVV), T.Broertjes (SZVV), D.Hagendijk 
(SZVV), M.Dekker (SZVV), W.Nieborg (SZVV), L.v.d.Weide (Gar.AS de Vries), B.te Kloeze (Gar.AS de 
Vries), D.Schipper (Fc de Ruif), A.Rood (Nw Niedorp), W.Bakker (Nw Niedorp), N.Kort (Dorstige Biet), 
M.v.Peperstraten (Dirkshorn), P.Kliffen (Scheidsrechter), F.Jansen (DVO ’98), J.Kaleveld (DVO ’98), 
G.Vergouwe (BKC), H.Konijn (Kaagvogels), R.Dijkstra (Kaagvogels), H.Schuyt (Fc Waarland), 
J.M.Arkes (Ron Smit Tapijt), H.Pronk (Vios’79), F.de Nijs (Vios’79), Jn.Kouseband (De Kleine Media). 
 
Afwezig met bericht: 
D.v.d.Berg (SZVV),G v.Brederode (SZVV), C.Wals (Piet Pann), K.Weernekers(scheidsrechter), 
R.v.Zanten (scheidsrechter/Vesdo), A.de Graaf (scheidsrechter), Fc den Helder, Vesdo en Scagha ’66. 
 
1:Opening. 
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
Het is 40 jaar geleden dat de rayoncommissie is opgericht. 
280 teams doen weer mee in de jeugdwintercompetitie, we wensen de organisatie veel succes en de 
jeugd veel speelplezier. De competitie wordt gespeeld in 11 sporthallen. 
Er is veel veranderd in de competitie, die voorheen via access op de site kwam, gaat nu rechtstreeks 
op de site. Dit heeft nogal wat werk met zich meegebracht. 
De lay-out van onze site is aangepast, de mogelijkheden voor de verenigingen zijn verbeterd, het 
wedstrijdformulier is vanaf de site te printen en daar wordt al goed gebruik van gemaakt, heeft u 
suggesties voor het verbeteren van dit formulier, wij zijn één en al oor. 
Wat ons zorgen baart is de acceptatie van de scheidsrechters, aangezien we een klein korps hebben 
van scheidsrechters komt het regelmatig voor dat heren of dames van de bestuursdienst een wedstrijd 
fluiten. Nu komen er regelmatig klachten binnen van die mensen dat zij tijdens het fluiten overal voor 
uitgemaakt worden, vooral de dames moeten het nogal eens ontgelden, dit is niet netjes en voor de 
SZVV onacceptabel. Nu hebben we hier direct niet een oplossing voor, maar misschien moeten de 
teams die zich hieraan schuldig maken, zelf maar eens een paar wedstrijden fluiten, en misschien 
komen de verenigingen zelf met een oplossing. 
Verder wens ik jullie een prettige vergadering. 
 
2:Mededelingen en ingekomen stukken. 
Het voorstel van dhr.Jansen met betrekking tot de jeugd is niet tot uitvoering gekomen, evenals het 
voorstel van dhr.v Arkel heeft geen vervolg gehad. 
Geen ingekomen stukken. 
                                                  
3: Notulen Algemene Jaarvergadering van 23 november 2009. 
De notulen  wordt goedgekeurd door de vergadering. Met dank aan T.Broertjes. 
 
4: Financieel verslag seizoen 2009-2010. 
Penningmeester geeft uitleg. 
We hebben goed gedraaid. Toch zijn er enkele ontwikkelingen gaande binnen de SZVV. 
Het inschrijfgeld is 10.000 minder en huur sporthallen is 12.000 minder.  
Het tarief voor de jeugd gaat komende winter omhoog (jeugdwintercomp). 
Explotatieresultaat is 12.000 euro positie, maar vorig jaar hadden we een resultaat van 4000 euro 
negatief, maar toen was er de kostenpost van 16.000 euro van het jubileum. Dus in feite is het resultaat 
hetzelfde gebleven. 
Vragen: Daling van de teams, heeft dat te maken met dat er meer teams naar de KNVB gaan? 
Antw: Dat valt mee, want de KNVB huurt dan ook weer de zaalruimte bij de SZVV in, en dat vind je ook 
terug in de stukken. Het heeft te maken dat de algemene tendens laat zien dat er wat minder teams zijn 
ingeschreven. 
Vraag: rekening KvK hoe verreken jij die in de boeken? 
Antw: Algemene kosten. 
Vraag: Het eigen vermogen is best een hoog bedrag, maar nu gaat het inschrijfgeld voor de 
jeugdwintercompetitie omhoog, waarom? 



Antw: De kosten moeten bij de baten blijven en de sporthalprijzen staan ook onder druk. En er zijn ook 
veel teams die meedoen in de jeugdwintercompetitie die niet verbonden zijn met de SZVV. 
Vraag: Wat is ongeveer de gemiddelde contributie die een vereniging doorberekend aan een speler, 
weet jij dat? 
Antw: Wij hebben daar  geen inzicht in. 
De jaarvergadering dechargeert de penningmeester. Met dank en applaus voor de penningmeester. 
 
5: Begroting seizoen 2010-2011. 
Uitleg van de penningmeester. 
6000 euro aan kosten wordt weggehaald bij het inschrijfgeld.  
De penningmeester doet het volgende voorstel: Nu wordt er per team 125 euro betaald voor de kosten. 
Dit wil het bestuur per jaar met 5 euro verhogen. 
Besluit: In principe is het 5 euro per jaar en er wordt per jaar gekeken of dit aangepast moet worden. 
 
6: KNVB/SZVV/Werkzaamheden competitieleider. 
De opzet van de jeugdcompetitie door de KNVB geeft ontzettend veel problemen. 
Het voorstel is om het nieuwe seizoen onze eigen jeugdcompetitie op te zetten. 
Indien er een team  goed genoeg is voor de topklasse dan is dat mogelijk, maar één topklasse. De 
teams kunnen allemaal opgegeven worden bij de SZVV. 
Het voorstel wordt aangenomen. De SZVV gaat komende seizoen weer zelf de jeugdcompetitie 
organiseren. 
 
7: Aanvang,- en eindtijden in het wedstrijdprogramma. 
Er zijn verenigingen die de laatste wedstrijden eruit willen hebben, omdat het zo laat wordt. 
Dit zijn ongeveer 600 wedstrijden, dit is 6 weken voetbal. 
Dat betekend dat we half juni klaar zijn met voetballen. 
 
Er zijn verschillende opties: 
Met minder teams voetballen, 40 minuten voetballen of we kunnen proberen ergens anders zaalhuur te 
vinden. 
 
De SZVV gaat via het inschrijfformulier inventariseren welke teams er eventueel op zaterdagavond 
willen voetballen. Het gaat hierbij om de lagere klasse. Bij de hogere klasse is het niet altijd mogelijk, 
i.v.m. veldvoetbal. 
We gaan proberen om doordeweeks om 22.00/22.10 uur klaar te zijn. 
De laatste wedstrijd in het ’t Zand en Groeneweghal te laten vervallen indien er KNVB wedstrijden 
gespeeld worden. 
We laten de klok vanaf de derde klasse doorlopen, behalve onze jeugd. 
 
8: Bestuursverkiezing. 
Dhr. C.Duineveld: geen tegenkandidaten en wordt herkozen 
Dhr. v.d.Berg: geen tegenkandidaten en wordt herkozen 
Mw. T.Broertjes: geen tegenkandidaten en wordt herkozen 
 
9:Rondvraag.          
A.Rood: Zijn de oranje wedstrijdboekjes nog geldig? 
Antw: Ja, die zijn nog geldig en Jn.Opzeland zal A.de Graaf informeren dat ze nog geldig zijn. 
J.Kaleveld: Jeugdpassen van de KNVB. We hebben nog veel KNVB passen in aanvraag staan, maar 
we hebben nog niet zo veel terug gekregen. 
Antw: W.Nieborg krijgt geen antwoord van de KNVB hoe dit kan en krijgt ook geen passen. 
Volgens H.Pronk geeft de KNVB als probleem op dat de SZVV de leden alleen als recreatie lid op geeft 
en dan volgt er geen pas. 
W.Nieborg gaat nakijken of ze opgegeven zijn als recreatief  of als prestatief lid. Als ze opgegeven zijn 
als bondslid dan volgt een pas. 
P.Kliffen: In vervolg niet meer vergaderen op een Europacup avond en alle aanvoerders dienen een 
band om te hebben. 
Antw: Er gaat melding van gemaakt worden. 
F.Jansen: Wat gaat er nu concreet gebeuren met de jeugd? 
Antw: U kunt inschrijven bij de SZVV met de jeugd en u kunt inschrijven bij de KNVB met de jeugd. 



Als u inschrijft bij de KNVB dan voetbalt u buiten onze regio en als u bij de SZVV inschrijft met de jeugd 
dan voetbalt u binnen onze regio. Als u een selectie team heeft die er qua nivo boven uit steekt, 
bijvoorbeeld B Junioren, dan kunt u die bij de SZVV opgeven en die worden dan ingeschreven in de 
topklasse van de KNVB, en voetbalt u binnen onze regio. 
F.Jansen: En de SZVV kan dan een volledige competitie maken. 
Antw: Dat hopen we, dat we 7 á 8 teams hebben en dat we de competitie dan weer van onder af aan 
een jeugdcompetitie kunnen opbouwen en dat verenigingen zoals Rison en andere verenigingen of 
mensen die een team willen sponseren toch weer met jeugd willen voetballen, zonder dat ze met allerlei 
rompslomp te maken krijgen zoals nu bij de KNVB. 
Dat we de jeugdcompetitie in het verleden nog zelf organiseerde waren  er 2 klasse B Junioren, en als 
je kijkt wat er nu over is, dan is dat een stuk minder. 
De vraag is of we dit kunnen promoten tijdens de jeugdwintercompetitie.  
M.Prins: Wie controleert de kaarten en wanneer, want als je twee wedstrijden fluit kom je daar niet aan 
toe. 
Antw: De tijdwaarneming controleert de kaarten. Mocht de coach het niet vertrouwen, dan mag hij de 
kaarten van de tegenstander inzien. Als hij constateert dat er iets niet in orde is dan moet hij dat bij de 
scheidsrechter melden. Dit is gedaan om de scheidsrechter te ontlasten. 
R.Dijkstra: De sporthallen worden al smeriger. De vloer wordt ook glad daardoor. 
Antw: Er is niet zoveel aan te doen. 
R.Dijkstra: Moeten wij ook bestuursdienst bij KNVB wedstrijden? 
Antw: Ja,want de KNVB teams draaien ook gewoon mee in de bestuursdiensten. 
 
10:Sluiting. 
Voorzitter: Het is twintig over tien. 
Ik bedank jullie voor deze prettige vergadering. 
Ik wens jullie allemaal wel thuis. 
 


