Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
Deze vergadering werd gehouden op 20 november 2014 in de Posthoorn te Schagen.
Aanwezig: J. van der Sluys, C. Duineveld, G. van Brederode, allen bestuursleden, M. van der Wal,
J. Bierhaalder, P. Kliffen, P. Kars, R. Corver, allen scheidsrechter. K. Rus en G. Aafjes (KNVB),
C. Wals (Piet Pann), B. te Kloeze (A en M ICT Beheer), Mevr. N. Kort (de Dorstige Biet), W. Bakker
(Nieuwe Niedorp).
Afwezig met bericht: J. van Opzeland (bestuurslid)A. de Graaf, scheidsrechter. R. Kauwen (KNVB)
en de verenigingen All Stars, VZV.
1. Opening
Om 20.35 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter refereert
aan het feit dat de SZVV 30 jaar bestaat. Ook bestaat de vereniging Scagha ’66 50 jaar de Sparta ’67 47
jaar. De jeugdwintercompetitie gaat binnenkort weer van start. In 9 sporthallen, met 19 verenigingen
zullen er met 227 teams 1268 wedstrijden worden gespeeld. Dit zal gebeuren met 9 nieuwe lichtere
Select plofballen die ter beschikking worden gesteld door fysiotherapie Luc van Gerven.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter staat even stil bij een aantal kampioenen. FC de Ruif is kampioen geworden, evenals
Vios ’79 en Winkel. En Scagha ’66 is gedegradeerd.
Er zijn nog twee jubilarissen maar die zijn niet aanwezig.
3. Notulen Algemene Vergadering van 21 november 2013
Volgens de penningmeester staat er een fout in de notulen bij punt 8. Verlopen spelerspassen. 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. Dit laatst is niet aan de orde. In art. 30 van het
huishoudelijk reglement staat namelijk dat aan spelers zonder geldige spelerspas een boete kan
worden opgelegd van € 12,50.
4. Financieel verslag seizoen 2013-2014
De penningmeester deelt de Winst- en Verliesrekening 2013/2014, de Balans per 30 juni 2014 en de
begroting 2014-2015 uit. De penningmeester neemt het woord: De ontvangsten zijn in lijn met vorige
jaren, hierover zijn geen vragen. Vervolgens legt hij diverse kosten posten uit. Zo zijn de scheidsrechterskosten iets gestegen door aanschaf nieuwe tenues. Kosten website flinke daling veroorzaakt
door veel extra werk ledenadministratie vorig jaar. De post lonen: 1e periode (1 juli-31 december)
stond Co zelf op de loonlijst. Co is per 1 januari 2014 van loonlijst af, en heeft toen functies
overgedragen aan 2 andere bestuursleden.
Het resultaat van 2013-2014 ad € 7.629 vermeerderd met de post loon ad € 9.679 levert een zelfde
resultaat op als 2012-2013. Vraag P Kars: zit in de post lonen ook de vrijwilligersbijdrage? Antwoord
Co: Nee, de vrijwilligersbijdrage zit in de Algemene kosten. Vraag C. Wals: staan op de balans per 30
juni 2014 geen openstaande boetes meer open? Co: dat is correct.
5. Begroting 2014-2015
De post loon verdient enige uitleg. De voorzitter legt uit dat de SZVV op zoek is naar een betaalde
kracht i.v.m. de waarborging van de continuïteit. Volgens Co dient het maken van een arbeidsovereenkomst met een betaalde kracht goedkeuring te hebben van de algemene vergadering. De
opgenomen € 20.000 in de begroting is voor de periode 1 januari tot 30 juni 2015. Voor het nieuwe
seizoen 2015-2016 zou dit bedrag naar de 30 a 35.000 euro kunnen gaan. Dit zou dan tot contributieverhoging leiden als je de begroting sluitend wil houden. Of gedeeltelijke contributieverhoging en
langzaam op het Eigen Vermogen interen. Co is gezien zijn WW status beschikbaar om veel meer te
gaan doen binnen de SZVV. De vergadering gaat akkoord met het in dienst nemen van Co per 1 januari
2015. Het bestuur krijgt de ruimte om samen met Latenstein de arbeidsovereenkomst op te stellen.

Vraag C. Wals: kan er dan voortaan tussentijds controle en verantwoording worden afgelegd? Co zegt
toe dat met Latenstein te gaan regelen. Latenstein zal zijn bevindingen ieder kwartaal op papier
zetten, en dit wordt naar de secretarissen van alle verenigingen gestuurd.
P. Kars wil graag nog 1 ding toevoegen: de SZVV is al jaren erg kwetsbaar en afhankelijk van 1 persoon,
dat is Jaap van der Sluys. In de toekomst blijft die kwetsbaarheid, in de positie van Co.
Vraag P. Kars: sporthallen worden overgenomen door Sportfondsen. Hij verwacht dat de halhuur met
sprongen zal stijgen. Bestuur heeft regelmatig contact met Sportfondsen, huidige afspraken blijven
vooralsnog gelden. Sportfondsen wil nieuwe contracten afsluiten. De toekomst zal het leren.
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.
6. Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten, dus de voorzitter wordt herkozen.
7. Ledenadministratie
De achterstand in de ledenpassen is van 400 teruggebracht naar 40. Dit op een totaal van 1.800 leden.
Nu we de passen weer goed op de rit hebben, wordt het tijd dat we de spelers die zonder geldige
spelerspas voetballen, conform het huishoudelijk reglement een boete van € 12,50 gaan geven. Bij
het controleren van de wedstrijdformulieren blijkt dat er nog steeds spelers zijn zonder geldige pas
voetballen.
8. Verhogen boetebedrag voor bestuursdienst/tijdwaarneming
Het bestuur stelt voor de bestaande boete voor niet opkomen bestuursdienst/tijdwaarneming € 45,
niet aanwezig zijn clubscheidsrechter € 45 en het niet doorgeven van de uitslagen € 10, dus in totaal
€ 100, te verhogen naar resp. € 65, € 65 en € 20 ofwel totaal € 150. Dit komt omdat bij niet opkomen
dagen van bestuursdienst er vaak uitloop ontstaat van de gehuurde tijd. Die extra tijd wordt
vervolgens door de Sporthal in rekening gebracht. Na enige discussie met de aanwezigen concludeert
het bestuur dat deze wijziging in het huishoudelijk reglement zal worden opgenomen. Blijft een
vereniging vaker in gebreke zal het bestuur in gesprek gaan met die betreffende vereniging.
9. Aanpassing huishoudelijk reglement
Afgesproken wordt dat het huishoudelijk reglement zal (na diverse tekstuele aanpassingen) worden
opgenomen op de SZVV site. Dit is al eerder gevraagd en zou ook al eerder worden gedaan.
10. Rondvraag
Voorzitter: er zijn twee jubilarissen: Frank de Nijs en Herrold Pronk. Zij zijn niet aanwezig, dus we
zullen zien hoe dit wordt opgelost.
P. Kars: de ellende met de klok in de Sparta hal, de douches, en de telefonische bereikbaarheid. Niet
in alle hallen krijg je een consumptiebon. Peter wil er niet om hoeven vragen. Dit speelt o.a. in de
Harenkarspelhal en in de Doorbraak. Co zal het met de sporthallen opnemen.
W. Bakker: bestuursleden van SZVV komen bij jaarvergadering Nieuwe Niedorp langs. Doen jullie dat
ook bij andere verenigingen? Antwoord Co: we zijn er dit jaar mee begonnen, en we pakken eerst de
grotere verenigingen. Zo ben ik ook al bij de Ruif geweest.
C. Wals: de belangstelling voor de Jaarvergadering is bijzonder teleurstellend. De opkomst is minimaal.
Ook wil Wals nog eens benadrukken, gezien het gebrek aan scheidsrechters, dat sportiviteit heel
belangrijk is. Hulde aan het bestuur om met die kleine bezetting toch alles te weten te realiseren!!

11. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid wenst allen wel thuis. Iedereen krijgt van de
Sint een banketstaaf.

