Notulen Algemene Jaarvergadering SZVV 30-11-2011

Aanwezig:
J. v. d. Sluys (SZVV), C. Duineveld (SZVV), T. Broertjes (SZVV), D. Hagendijk (SZVV), W.
Nieborg (SZVV), L. v. d. Weijde (scheidsrechter), B. te Kloeze (Gar. AS de Vries), W. Bakker
(Nw Niedorp), 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. Pronk (Vios’79), C. Dekker(Vios’79), Jn. Kouseband (De Kleine Media), A. de Graaf
(scheidsrechter), K. Weernekers (scheidsrechter), J. Louter (Scagha ’66), G. Aafjes (KNVB),
P. Kars (scheidsrechter, Fc Muggenburg), C. Wals (Piet Pann).
Afwezig met bericht:
G. v. Brederode (SZVV), M. Dekker (SZVV), Jn Bierhaalder (scheidsrechter), Jn Opzeland
(SZVV), De Harmonie, Fc Waarland, Stuk. bedr. Kooyman, De Dorstige Biet, R. Bakker
(scheidsrechter) en Vesdo.
1 Opening
Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
We hebben een goed jaar gedraaid zowel financieel als door het feit dat er weinig strafzaken
waren.
De verenigingen hebben de boeten pot goed gevuld, wat natuurlijk niet de bedoeling is en de
voorzitter vraagt aan de verenigingen om daar aandacht aan te besteden.
Er zijn behoorlijk wat teams van de KNVB gepromoveerd zonder kampioen te worden.
Dit is mooi. Scagha ’66 1 is weer terug in de eredivisie. De voorzitter vraagt zich af of dit goed
is voor de ontwikkeling van de jeugd, omdat verschillende wedstrijden hard gespeeld worden.
Op verzoek van Dhr.P.Kliffen vind de jaarvergadering niet plaats op een avond dat er
championsleague wedstrijden gespeeld worden.
Jeugdwintercompetitie:39e keer dat de SZVV het organiseert>262 teams:74 D-teams,84 Eteams,
89 F=teams,15 mini’s.
Dit zijn: 1463 wedstrijden in 11 sporthallen en 488 speeluren. De voorzitter wenst
dhr.D.v.d.Berg veel succes.
Site gaat goed:12.000 bezoekers per maand.
We zijn bezig met een RSS systeem.
2 Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen: Voorzitter vraagt toestemming aan de vergadering om agendapunt 6a toe te
voegen: “jeugdcompetitie”. Er is geen bezwaar vanuit de vergadering.
3 Notulen Algemene Jaarvergadering van 24 november 2010
De notulen wordt goedgekeurd door de vergadering. Met dank aan T.Broertjes.
V:H.Pronk: Wat is eruit uit gekomen met betrekking tot aanvang- en eindtijden, omdat daar
een paar suggesties over gedaan zijn.
A:De laatste wedstrijden beginnen over het algemeen niet later dan 21.10/21.20 uur.
Op zaterdagavond voetballen was niet haalbaar. Er waren maar een paar teams die op
zaterdagavond wilden voetballen.
De laatste wedstrijden in de Zuiderzeehal zijn eruit gehaald en daarvoor hebben we de
dinsdagavond 2 extra wedstrijden gepland.
4 Financieel verslag seizoen 2010-2011
Stond een stukje in de krant over een thema avond voor bestuurders in de regionale sport. De
penningmeester praat daar later met de aanwezige over.
De kop van het artikel was “contributie verhogen en geen notulen meer”
Penningmeester geeft uitleg over de diversen posten van de resultatenrekening.

Een buffer van 100.00/125.000 is nodig om een jaar zonder problemen te kunnen door
draaien als er onverhoopt iets gebeurd.
Penningmeester geeft uitleg over de posten op de balans.
De jaarvergadering dechargeert de penningmeester. Met dank en applaus voor de
penningmeester.
5 Begroting seizoen 2011-2012
Uitleg van de penningmeester.
Het bedrag op de begroting van 27.500 euro komt de penningmeester nog op terug , want dit
klopt niet.
6 Bestuursverkiezing
Voorstel:Kandidaat: bestuurslid/scheidsrechterscommissie Dhr.R.Bakker
Vergadering gaat akkoord.
Aftredend en herkies baar:voorzitter:Dhr. J.v.d.Sluys: geen tegenkandidaten en wordt
herkozen
6a Jeugdcompetitie
Dit jaar weer de jeugdcompetitie in eigen beheer.
De schone taak aan de verenigingen om de jeugd achter de computer vandaan te halen en te
zorgen dat de jeugd gaat zaalvoetballen. De SZVV zorgt voor de organisatie van de
zaalvoetbalcompetitie.
A Junioren: 16 wedstrijden, daarna de bovenste en de onderste tegen elkaar. Dit wordt een
nieuwe competitie.
B Junioren: blijft ongewijzigd.
C Junioren: Na de 1e ronde wordt een volledige nieuwe competitie opgezet. Er komt een
nieuw team bij (Sint Boys/Girls C1). Het worden dan totaal 9 teams.
Sparta C2 mag met een speler extra voetballen, omdat ze met hoge cijfers verliezen.
9 Rondvraag
V:dhr.Weernekers>Vraag aan de verenigingen om er eens over na te denken wat er gebeurd
als de voorzitter en de wedstrijdleiding, 3 maanden niet aanwezig zou zijn.
Het voorstel is dan om een 2e voorzitter en een 2e competitieleider te zoeken, misschien is het
verstandig om die uit de grootste verenigingen te laten komen.
A:Een competitie is niet zomaar over te nemen. We hebben nu een programmeur die nu alles
waar wij mee zitten voor ons kan op lossen.
Het is verstandig om ervoor te zorgen dat een nieuwe voorzitter/competitieleider eerst een
paar jaar mee kijkt om goed in te werken.
V:P.Kars>Moeite met teams die geen spelerskaarten bij zich hebben. Hoe moeten we hier
mee om gaan?
A: Zonder kaart wordt er niet gevoetbald. De beslissing ligt op dat moment bij de
scheidsrechter.
Als er van te voren bekend is dat een team geen spelerskaarten hebben doordat ze
bijvoorbeeld kwijt zijn, dan wordt dit kenbaar gemaakt.
V:P.Kars>Bij rode kaarten worden er boetes uitgedeeld. Staat dit genoteerd in de statuten?
A:Nee, dit staat niet genoteerd.
V:P.Kars>Is het verstandig om dit op te nemen in de statuten? En dan hoef je geen strafmaat
te noemen, maar je kunt vermelden dat de SZVV gerechtigd is om een speler,cq vereniging
te straffen
bij ..
A:De SZVV schorst geen spelers, want dat heeft totaal geen zin, want morgen spelen ze weer
ergens anders en het is niet te controleren of de spelers daadwerkelijk de schorsing uitzit.
Er is daarom besloten om een boete op te leggen. Als de speler deze boete niet betaald gaat
het hele team uit de competitie.
We gaan de boete regeling opnemen in de huishoudelijke regelementen.

V: P.Kars>Betalen de verenigingen wel alle boetes die ze opgelegd krijgen?
A:Alle boetes worden betaald, anders wordt het team uit de competitie gehaald.
V:P.Kars> Aanvangstijd van de eerste wedstrijd kan die ook voor 19.00 uur?Bijvoorbeeld van
de junioren.
A: Dat wordt erg lastig i.v.m. de begeleiding. Als het 2 teams uit de buurt zijn dan gebeurd dit
wel eens.
V:F.Jansen>De tijd voor de A junioren graag niet voor 19.00uur, omdat in elk team jongens
die studeren.
A: De tijden in de Zuiderzeehal zijn geen probleem, want doordeweeks beginnen de
wedstrijden daar om 20.15 en 20.30 uur.
V:F.Jansen> Wordt er actief gezocht naar nieuwe scheidsrechters?
A: R.Bakker is toegevoegd aan de scheidsrechterscommissie om te proberen om hier een
invulling aan te geven.

V:M.v.Peperstraten> Nieuwe regel van terugspelen op de keeper geeft veel problemen.
A: Iedere verandering van spelregels heeft een paar jaar nodig om goed nageleefd te worden.
V:A.de Graaf>Nieuwe regels op papier en in de bestuursenveloppe doen, zodat ze dit kunnen
lezen.
A: Helemaal mee eens, maar het is de vraag nog of dit gelezen wordt.

Voorzitter: Er is een brief binnen gekomen over een incident tijdens een zaalvoetbalwedstrijd
waarbij een speelster dusdanig geblesseerd is geraakt dat ze tot op de dag van vandaag nog
steeds niet volledig is hersteld. Er is tot nu toe geen contact gezocht door de vereniging, van
de tegenpartij, met de geblesseerde speelster.
De voorzitter geeft de garantie dat de betreffende vereniging contact zal zoeken met de
geblesseerde speelster.

C.Wals:Het is verstandig om, wanneer de verenigingen een tijdwaarneming en bestuursdienst
toegewezen krijgen waarbij een wedstrijd gefloten moet worden, om dan mensen aan te
wijzen die dat ook kunnen.
C.Wals:Bewondering en complimenten voor de mensen van het bestuur en vooral ook de
scheidsrechters, die vaak onder niet makkelijke omstandigheden hun wedstrijden fluiten.
Applaus voor al deze mensen.
10 Sluiting
22.00 uur
Voorzitter: Inschieten voor de wedstrijden langs de zijlijn. Verzoek aan de verenigingen te
proberen dit in te dammen.
Speciale dank voor de aanwezigheid van dhr.Aafjes (KNVB)
Sinterklaas is langs geweest en een ieder mag een banketstaaf mee nemen.
Ik bedank jullie voor de inbreng en wens jullie een prettige sinterklaas en een fijne kerst.

