Notulen Algemene Ledenvergadering SZVV 21 november 2012 in de Posthoorn te Schagen.

Aanwezig: J vd Sluys, C Duineveld, G van Brederode, Mevr. Kaandorp, J v Opzeland, allen SZVV, M vd Wal, P
Kars, M Prins, L vd Weijde, allen scheidsrechter, J Louter (Scagha ’66), R Dijkstra (Kaagvogels), C Dekker en F de
Nijs (Vios’79), D Schipper en H de Boer (Fc de Ruif), JM Arkes (All Stars), F Jansen (DVO ’98), A vd Salm
(Sparta’67), A Rood (zvv Nieuwe Niedorp), A Ruiter, T de Groot, B te Kloeze en N Koenraadt (Garage AS de Vries),
M Mettau en M Meijer (VZV) en T van Langerak.
Afwezig met bericht: W Nieborg en D vd Berg (SZVV), A de Graaf en R van Zanten (scheidsrechter), W vd
Vuurst (VZN) en de verenigingen Dorstige Biet, Waarland, Winkel, Vesdo en Kleine Sluis.

1 Opening
Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. De jeugdcompetitie bestaat uit
262 teams en bestaat dit jaar 40 jaar, het bestuur is op zoek naar een passend cadeau voor alle spelers.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen stuk: een brief van W Nieborg waarin hij zegt te stoppen met de ledenadministratie. Hierop
vraagt C. Wals het woord. Hij heeft contact gehad met W. Nieborg, en betreurt de brief ten zeerste, want die
is niet in het belang van de SZVV. Het bestuur is al zo uitgedund. Vraag is of eea in een vergadering had
kunnen worden voorkomen. En is zo’n vergadering niet alsnog mogelijk. Antwoord: W. Nieborg werd voor
iedere vergadering uitgenodigd. Kwam in al die tijd slechts 1 keer. Bij vragen van het bestuur kwam telkens
het antwoord : het gaat goed, geen problemen, geen achterstanden. Nieborg maakte geen back ups. Toen
zijn PC crashte, ontstond er dus een groot probleem. Bestuur heeft ledenadministratie bij hem weggehaald
en bij Website beheerder ondergebracht. W Nieborg was niet te handhaven als ledenadministrateur, maar
wilde zelf geen andere bestuursfunctie.
Vergadering heeft begrip voor de handelswijze van het bestuur.
Het plan is de ledenadministratie op internet te zetten. De leden kunnen dan zelf hun gegevens invoeren. De
secretaris van de vereniging controleert dit, en stuurt het door naar de ledenadministratie van de SZVV. Die
stuurt het door naar Sportlink, daar wordt een nummer toegekend, waarna het pasje wordt uitgedraaid.
Vereniging krijgen automatisch bericht wanneer het pasje is verlopen. In de huidige situatie zijn er pasjes in
omloop die 4 a 5 jaar oud zijn. Of met zeer onduidelijke pasfoto’s.
Op dit moment zijn 57 vereniging aan geschreven om de gegevens te overleggen van hun leden. Slechts 16
verenigingen hebben tot nu toe gereageerd.
De voorzitter had goede hoop dat zich nieuwe kandidaten voor het bestuur zouden aanmelden. Hij heeft op
dit moment 4 bestuurstaken tegelijk.
V: Is het een idee om bestuursfuncties aantrekkelijker te maken, dmv een financiële vergoeding. Hierop volgt
een uitgebreide discussie. Uiteindelijk zegt het bestuur toe, dit in de komende tijd uit te werken.
Voorzitter heeft de competitie naar zich toegetrokken, om dat de competitieleider is weggegaan. Hij durfde
de verantwoording niet te nemen dat er aan het begin van de competitie geen wedstrijdplanning zou zijn, en
de sporthallen leeg zouden staan. Gevolg is wel dat de voorzitter momenteel 4 functies bekleedt.
Hij zegt dan ook teleurgesteld te zijn dat er geen nieuwe bestuursleden zijn aangemeld.
V: Zou het bestuur willen overwegen om een advertentie te zetten voor nieuwe bestuursleden in diverse
regionale bladen. En niet alleen uit eigen vijver proberen te vissen, om aan nieuwe mensen te komen.
A: het voorstel wordt meegenomen binnen het bestuur.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 30 november 2011.
De notulen worden goedgekeurd. Met dank aan T Broertjes.

4 Financieel verslag seizoen 2011-2012.
De penningmeester geeft uitleg over diverse posten. En complimenteert de verenigingen voor hun
betalingsgedrag. En zijn vrijwel geen Debiteuren aan het eind van het boekjaar. Het resultaat bedroeg ca €
20.000 en het Eigen Vermogen steeg naar € 108.600.
V: wat is het minimaal gewenste bedrag van het Eigen Vermogen?A: het bestuur wil graag een buffer van
een jaaromzet hebben. Dit niveau is nu wel bereikt.
V: de hoogte van het Eigen Vermogen is ook een reden om tot financiële vergoeding aan de bestuursleden
over te gaan.A: het bestuur gaat dit punt op de agenda zetten voor de volgende bestuursvergadering.

5 Begroting seizoen 2012-2013.
De nieuwe opzet van de ledenadministratie levert een extra kostenpost op, alsmede het jubileum van de
Jeugdwintercompetitie.

6 Bestuursverkiezing.
Nieuwe bestuurslid is Mevr. Kaandorp. Er zijn geen bezwaren tegen de aftredende en herkiesbare
bestuursleden. Nogmaals: jammer dat zich geen nieuwe bestuursleden hebben aangemeld.

7 Wijziging huishoudelijk reglement.
Artikel 29a: geldboete bij niet nakomen verplichtingen richting SZVV of onregelmatigheden bij deelname aan
competitie ipv schorsingen wordt aangenomen.
Artikel 29b: Ingeval een speler dmv twee maal geel (=rood) uit het veld wordt gezonden, kan die speler ipv
een geldboete worden aangesteld om 2 wedstrijden te fluiten, wordt ook aangenomen.
V: waarom worden de scheidsrechter, net als bij de HZVO en de KNVB niet betaald voor hun diensten.A: zij
krijgen reiskostenvergoeding, en jaarlijks een cadeaubon.

8 Rondvraag.
V: is het mogelijk om T Broertjes lid van verdienste te maken? A: Voor een lid van verdienste staat 25 jaar.
Tini is ca 5 jaar competitieleider geweest, Voorzitter wil geen uitzonderingen maken op de regel, dat zou niet
eerlijk zijn richting de andere leden van verdienste. Compromis is: een cadeaubon.
V: Rob Bakker is toegevoegd aan scheidsrechterscommissie, om nieuwe scheidsrechters te zoeken. Hoe
staat het daarmee. A: Misschien volgend seizoen, het staat nu even op een laag pitje.
V: Binnen de SZVV krijgt de scheidsrechter voor iedere gefloten wedstrijd een consumptiebon. Sommige
kantine beheerder halen die bonnen uit de envelop, en geven de scheidsrechters hun consumptie op
verzoek. A: dat klopt, die vrijheid hebben ze, om het zo te doen.
V: Het valt op dat sommige spelers ook voor andere verenigingen uitkomen. A: dat is voor hun eigen risico,
want de boete is niet misselijk. Doordat de ledenadministratie niet op orde is, wordt dit jaar niet zo zwaar
gecontroleerd en beboet. SZVV is geen politieagent. Initiatief hoort bij verenigingen te liggen. V: Hoe kan het
dat een speler lid is van de KNVB en van de SZVV. Want je mag slechts voor 1 competitie uitkomen. A: dat
zijn afspraken uit het verleden tussen KNVB en SZVV.
V: Veteranenteams zijn samengevoegd in de 9e klasse met andere teams, bij gebrek aan veteranen. De Ruif
8 zit ten onrechte in die klasse. Wint alles met 10 a 15-0. A: Team is door FC de Ruif niet goed ingedeeld.
Inmiddels zijn er plannen de Ruif 8 voor de tweede helft van de competitie naar de 3e klasse te verhuizen.
Suggestie: waarom niet samengaan met HZVO? A: We hebben dit in het verleden gedaan met de
Veteranen, dit was geen succes.

V: is het mogelijk om de tweede helft van de competitie de teams van de 9e klasse in het linker rijtje tegen
elkaar te laten voetballen, en die van het rechterrijtje ook tegen elkaar, om zo de niveau verschillen eruit te
halen? A: dit levert veel extra werk op. Misschien is het een optie om de leeftijdsgrens van 35 naar 30 jaar te
verlagen.
V: Welke verzekeringen moet een vereniging zelf hebben, en welke lopen via de SZVV? A: Normaal ben je
WA verzekerd, en via de KNVB ben je extra verzekerd. Vul, als er iets gebeurt de formulieren in, dan heb je
kans dat dit verzekerd is. Denk aan kapotte bril, tand, etc.

9 Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor een prettige vergadering en wel thuis. En iedereen krijgt van de Sint een
banketstaaf.

