Notulen Bijzondere Ledenvergadering 2015
Deze vergadering werd gehouden op 20 mei 2015 in het Oude Slot te Schagen.
Aanwezig: C. Duineveld, G. van Brederode, J. van Opzeland en D. van den Berg allen bestuursleden,
M. van der Wal, J. Bierhaalder, P. Kliffen, A. de Graaf, R. Corver en A. de Vries allen scheidsrechter,
R. Kauwen en G. Aafjes (KNVB), M. Dekker, P. de Geus jr, J. Nijssen, T. Nijssen en A. v/d Salm, allen
Sparta ’67, P. de Geus (Sporthal Multitreffer), C. Wals (Piet Pann), B. te Kloeze, N. Beemsterboer en
F.van Langerak (A en M ICT Beheer), N. Kort (de Dorstige Biet), W. Bakker, M. v/d Stoop en
E. Haijette(Nieuwe Niedorp) J. van Arkel (Winkel), J. Arkes en J. Schrier All Stars, Th. Kooijman (Scagha
’66), J. de Moel (Schagen), P van Etten (FCS United), M. Mettau en M. Meijer (VZV),F. Janzen
(CV Wieringermeer), M. Knol (Hyundai Dirk Barten), R. Kars en S. Bakker (FC Muggenburg), D. Vos
(Callantsoog), J. Breed en J. Kouseband (Kleine Media), H. Pronk en F. de Nijs (Vios’79), P. Stoop en
H. de Boer (ZVV de Ruif), H. Buil en J. Schimmel Salao’85/Regiobank)
Afwezig met bericht: DWOW, SRC, Vesdo, A. Duineveld
1. Opening
Penningmeester Co Duineveld opent de bijzondere Ledenvergadering. Die is uitgeschreven naar
aanleiding van het overlijden van onze Voorzitter, Competitieleider en medeoprichter Jaap van der Sluijs
op 25 april 2015. Uit respect en al hetgeen hij gedaan heeft graag een minuut stilte.
2. Ingekomen stukken
Twee ingekomen stukken, 1 van Sparta ’67 en 1 van Co Duineveld.
Samenvatting brief van Co: in november 2014 hebben wij allen kunnen constateren dat de
gezondheid van de Voorzitter van onze vereniging tanende was. Opkomst bij laatste vergadering was
gering, mede door de manier van werken en communiceren van de Voorzitter. Co zat wekelijks bij
Jaap om de voortgang van de SZVV te bespreken, onder andere m.b.t. de competitie. De relatie met de
KNVB werd alleen maar slechter. In december raakte Jaap een weekje naar het ziekenhuis. Zijn
bezoeken aan de sporthallen beperkten zich uiteindelijk tot de Groeneweghal. Zijn hal waar het
allemaal begonnen is. Zaterdag is Jaap bij het uitlaten van zijn hond overleden als gevolg van hartfalen.
Samenvatting van de brief van Sparta ’67: de functies van Voorzitter, Competitieleider en Secretaris
zullen nu opnieuw moeten worden ingekleed. Wij voelen ons als een van de grotere verenigingen
binnen de SZVV verplicht om mee te denken en mee te werken aan deze invulling. Er is volgens ons
maar 1 persoon die in aanmerking komt voor de functie Competitieleider. Deze persoon is momenteel
al het gezicht van de zaak. Wij hebben het dus over Co Duineveld. Zijn kennis en kunde komen uitstekend van pas bij het uitoefenen van deze functie. Daarom willen wij Co aandragen als nieuwe
Competitieleider. Verder hebben we voor de functie Voorzitter een kandidaat nl. Piet de Geus van
Sporthal Multitreffer. Wij hopen dat onze zienswijze zal worden gesteund door de leden van de SZVV.
3. Vacatures bestuur
Voorzitter:
Kandidatuur Piet de Geus wordt gesteund door Sparta ’67 en door het bestuur van de SZVV. Binnen
de vergadering wordt ook als kandidaat naar voren gebracht Peter Kars. Volgens het huishoudelijk
reglement dient er schriftelijk te worden gestemd. Alleen verenigingen mogen stemmen, voor elk
team krijgen zij 1 stem. Scheidsrechters zijn volgens de reglementen uitgesloten van stemming.
Uitslag van de stemming: Piet de Geus wordt met overgrote meerderheid gekozen als nieuwe Voorzitter van de SZVV. Hierop geeft Co het woord aan Piet de Geus. Piet wil graag Voorzitter worden
omdat de SZVV haar tijd ver vooruit is. SZVV is uitstekende breedtesport aanbieder en zet al heel
lang de trend in de zaalvoetbalsport. SZVV ook heel flexibel richting haar leden.

Competitieleider:
Co is voorgedragen als Competitieleider en wil dit ook graag worden maar er zit een maar aan. Dus
voordat er wordt beslist graag het volgende: Tijdens de laatste Ledenvergadering is besloten dat ik
voor halve dagen in dienst kom van de SZVV. Dit voor de functies Penningmeester en Ledenbeheer.
Komt hier Competitieleider bij dan hebben we het over een full time dienstverband.
Het bijbehorende kostenplaatje is als volgt: 200 teams leveren op € 130.000. Op het resultaat 20142015 drukt mijn salaris van € 12.500. dit is voor 6 maanden i.v.m. mijn aanstelling voor 18 uur als
Penning- meester per 1 januari 2015. Voor het seizoen 2015-2016 betekent dit een kostenpost van €
25.000. Bij een full time dienst verband (40 uur), i.v.m. mijn aanstelling tevens als Competitieleider,
moeten de teams per 1 juli 2015 extra ophoesten € 25.000. Per team zou dit ca 25 a 30 euro extra
gaan kosten. Is ca € 6.000. De rest komt uit de huidige betaling aan onze overleden Competitieleider
van ca € 7.500. Blijft een gat van ca € 12.500. Dit kan worden gehaald uit de reserves van de SZVV
zoals die de laatste jaren zijn opgebouwd en uit het jaarlijkse begrotingsoverschot.
Brengen we alle teams onder bij de KNVB dan worden de kosten verdubbeld. Dus € 260.000.
C. Wals: de SZVV is vele malen flexibeler als de KNVB. Dit is ook een belangrijke reden om te kiezen
voor Co.
Vraag van Herrold Pronk: een modaal salaris in Nederland is nu ca € 33.000. Dit is afgezet tegen het
nieuwe salaris van Co moeilijk te rijmen. Uitleg Co: ik ben straks 7 dagen in de week bezig voor de
SZVV. Dus de combinatie Competitieleider (3 a 4 dagen), Penningmeester en Ledenadministratie en
rondjes langs de Sporthallen, voor ondermeer afgifte bestuursdienst-/wedstrijdformulieren.
Gesprekken met de verenigingen staan nog op de planning.
Vraag Ricardo Kars: wat voor contract gaat er komen, voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd? Huidige
contract is voor onbepaalde tijd: dit in overleg met Latenstein. Nieuwe contract zal worden
opgemaakt in overleg met Piet de Geus, ik denk dan aan een duur van 2 of 3 jaar. Met daarna de
mogelijkheid om te verlengen.
Uiteindelijk gaat de Vergadering akkoord met de voordracht van Co als Competitieleider.
Secretaris en redacteur orgaan.
Co gaat na zijn vakantie in overleg met Peter Kars en met nog een andere kandidaat. Ook zoekt hij
nog naar een nieuwe redacteur voor het orgaan. Dit wordt nu gedaan door Ron Klein, de ICT man.

4. Overig
De communicatie met de SZVV zal binnenkort gaan via VOIP. Een centraal nummer en dan doorschakelen naar de betreffende persoon.
De afrekeningen met de verenigingen zijn gemaakt. Een aantal teams krijgt geld terug, omdat zij
minder wedstrijden hebben gespeeld.

5. Rondvraag
Geen vragen.

6. Sluiting
Co bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

