Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
Deze vergadering werd gehouden op 21 november 2013 in het Oude Slot in Schagen.
Aanwezig: J. van der Sluys, C. Duineveld, D. van der Berg, G. van Brederode, allen bestuursleden, M.
van der Wal, R. van Zanten, L van der Weijde, J. van Arkel, P. Kars, M. Prins, allen scheidsrechter. R.
Kluvers en N. de Vries (DWOW), F. de Nijs en H. Pronk (Vios’79), S. Vergouw (Kleine Sluis), J.
Kouseband (DKM), K. Rus en R. Kauwen (KNVB), C. Wals (Piet Pann), B. te Kloeze (A en M ICT Beheer),
B. Konijn (Vesdo), H. Konijn (Kaagvogels), C. van Duijn (Winkel), Mevr. N. Kort (de Dorstige Biet), W.
Bakker en Mevr. E. Bakker (Nieuwe Niedorp), Mevr. M. Mettau en Mevr. M. Meijer (VZV).
Afwezig met bericht: J. van Opzeland (bestuurslid)A. de Graaf, J. Bierhaalder, R. Corver, allen
scheidsrechter. De heer Aafjes (KNVB) en de verenigingen Waarland, Dirkshorn, All Stars, D. Barten,
Sparta ’67, Rizon en FC de Ruif.
1. Opening
Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. De jeugdcompetitie telt
240 teams, 19 verenigingen en 10 Sporthallen. De voorzitter wenst D. van der Berg succes.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter staat even stil bij een aantal overleden mensen. Er is een aanvulling op de agenda: Mevr.
Kaandorp is aftredend en niet herkiesbaar. De hoeveelheid werk viel haar erg tegen. Toegevoegd
wordt aan de bestuursverkiezing: A. Duineveld, de dochter van Co, voor het nakijken van de
wedstrijdformulieren.
3. Notulen Algemene Vergadering van 21 november 2012
C. Wals staat niet bij de aanwezigen. Punt 2 laatste alinea: een financiële vergoeding voor
bestuursleden en het adverteren buiten de eigen groep is nog niet gebeurd. Zodra kandidaten zich
aanmelden, en er volgt een gesprek dan valt men snel weer af.
Op de vraag wat er moet gebeuren als de voorzitter wegvalt, antwoordt deze dat dan de competitie
naar de KNVB zou kunnen verhuizen, en de ledenadministratie naar een opvolger.
Hierop stelt R. Kauwen (KNVB) voor om te helpen met het opdelen van de taken over meerdere
mensen, zodat het behapbare delen worden, waar mensen zich eventueel wel voor zouden willen
opgeven. Want niemand biedt zich nu aan voor het huidige pakket aan werkzaamheden.
4. Financieel verslag
De penningmeester deelt de Winst- en Verliesrekening 2012/2013, de Balans per 30 juni 2013 en de
begroting voor het seizoen 2013/2014 uit. Hij pikt er een aantal dingen uit die hij verduidelijkt. Zo is
het inschrijfgeld nogal omhoog gegaan: dat komt o.a. door grotere klasses dus meer wedstrijden per
klasse en daarnaast de normale verhoging. Voor de huur van de Sporthallen geldt de normale
verhoging. Omdat binnen het bestuur is besloten om per 1 januari 2013 met een bestuursvergoeding
te gaan werken, zijn de algemene kosten over het 2e half jaar gestegen door deze
vrijwilligersbijdragen. De kosten van de website zijn aanzienlijk gestegen door het nieuwe
wedstrijdformulier en doordat de ledenadministratie geheel nieuw moest worden opgezet. In de
begroting voor het komende jaar werkt de vrijwilligersbijdrage door in de algemene kosten, omdat er
dan sprake is van een heel jaar. Op reacties van de aanwezigen dat de Algemene Reserve inmiddels is
opgelopen tot € 125.000, reageert de voorzitter dat er ooit een voorstel is geweest, om een reserve te
kweken van € 150.000, op dat niveau zijn we nog niet. Vraag van Vios’79 (H. Pronk en F. de Nijs)
hoelang gaan we zo nog door?Antwoord van de penningmeester: als de voorzitter door een betaalde
kracht zou moeten worden vervangen, ben je straks zomaar € 20.000 per jaar kwijt. Vraag: Wat zijn de
gevolgen voor bijv. huur van de Spartahal, nu deze overgaat naar Sportfondsen? Antwoord: er is vorige
week een gesprek geweest met Sportfondsen, dit is niet aan de orde. Dit speelt overigens ook in
andere gemeenten, zoals Hollands Kroon.

Eindconclusie administratie SZVV: Latenstein heeft in de administratie geen onregelmatigheden
aangetroffen, de Penningmeester heeft zijn werk zeer nauwgezet uitgevoerd. Dus verzocht wordt om
de Penningmeester te dechargeren. De Vergadering gaat hiermee akkoord.
5. Begroting 2013-2014
Zie punt 4. Er zijn nog 2 tassen met tenues. 1 rood en 1 groen. Er zijn 3 verenigingen geïnteresseerd,
dus wordt er geloot. Vesdo valt af, Nieuwe Niedorp krijgt de groene en DKM de rode tenues.
6. Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten, dus Mevr. Duineveld wordt aan het bestuur toegevoegd.
7. Verhoging boete
De wedstrijduitslagen worden tekort doorgegeven. Dat is vervelend voor de stand in de diverse
competities. Er worden diverse voorstellen gedaan, om doorgeven te belonen, of het niet doorgeven
te bestraffen. De vergadering komt er niet uit. Er is nog een idee van R. Kauwen (KNVB) om de
verenigingen er per mail aan te herinneren, zoals de KNVB dat tegenwoordig doet.
8. Verlopen spelerspassen
Er zijn nog 400 verlopen spelerspassen. Er zijn nog 6 a 7 verenigingen die nog niet 1 keer hebben
ingelogd op de Ledenadministratie. Er volgt een discussie over het nut van een adres op de spelerspas.
Bij de KNVB staat er ook geen adres op. Besluit: Het adres vervalt per 1 januari 2014. Het voorstel van
het bestuur om een boete op te leggen aan spelers zonder geldige spelerspas wordt besproken, maar
de vergadering komt er niet uit.
9. Rondvraag
R. van Zanten: maakt zich zorgen over het tekort aan scheidsrechters. Laat iedereen bij zijn eigen
vereniging zoeken. Ook is er het voorstel van R. Kauwen om in contact te treden met het ROC in
Schagen. Afdeling Sport en Beweging. (16-20jaar) die zouden misschien stage kunnen lopen.
M. Mattau: is er ook een scheidsrechtercursus? Antwoord: ja en die is gratis. R. van Zanten: wie
controleert de pasjes? Antwoord: We gaan komend jaar, als alle pasjes bij zijn, weer meer controleren.
Vraag: de competitie voor de A junioren is niet erg representatief met 5 teams. Antwoord: dat klopt
maar misschien is het een idee om het met de KNVB te gaan combineren.
Kan het bestuur optreden tegen verenigingen die scheidsrechters inhuren? Antwoord: We gaan een
brief sturen naar die verenigingen, dat we dat niet meer willen.
C. Wals doet een beroep op ieders sportiviteit. In bepaalde wedstrijden heerst er geen sportiviteit, ook
wordt dit niet gecorrigeerd door spelers of coaches. Let op: Sportiviteit is zo belangrijk richting de
Scheidsrechters.
Tot slot het meedoen van spelers bij andere verenigingen: in de jaren 70 werden bij kampioenswedstrijden spelers uit Den Helder gevraagd. Gevolg: teams werden kampioen, andere teams
degradeerden. Hier op staan strenge straffen. De boetes zijn niet misselijk: € 50 tot € 100.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis. Iedereen
krijgt van de Sint een banketstaaf.

