Notulen Algemene Leden Vergadering SZVV: 2016
Datum:
Locatie:
Aanvang:

27 oktober 2016
Markt 21 Schagen (oude slot)
20.00 uur

Bestuur: Herrold Pronk; Fred Jansen; Guus van Brederode; Dick v/d Berg; Jan van Opzeland;
competitieleider Co Duineveld; Martien Bruin en Huib van Iwaarden.
Aanwezig de besturen van de verenigingen:
Winkel; Dirkshorn; Nieuwe Niedorp; FC Muggenburg; All Stars; Vios.
A.de graaf; M. v/d Wal. (scheidsrechters)
Afwezig met kennisgeving van de volgende verenigingen:
Sparta; Vesdo; Piet Pann; Hyundai Dick Barten; VZV; Succes; Dorstige biet; A&M ICT Beheer.
1: Opening van de voorzitter
Herrold heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat het afgelopen jaar goed en sportief verlopen
is. Er is veel werk verzet en het volledige bestuur heeft een goede invulling gegeven in de
taakinvulling. De opdracht die het bestuur meegekregen heeft n.l. de kosten laag houden en het
eigen vermogen op hetzelfde peil houden is gestand gedaan. De ad interim penningmeester Martien
Bruin zal hier straks nog op terug komen. Tevens is er een nieuwe penningmeester voor Martien
Bruin gevonden in de persoon van Fred Jansen. (lid van zvv Wieringermeer) Bij agendapunt 5 dient
de aanstelling bekrachtigd te worden. Fred is al voortvarend te werk gegaan en is bezig de
boekhouding te automatiseren en digitaliseren. Hiervoor is nieuwe software aangeschaft om
efficiënter te kunnen werken.
Tevens zijn we bezig met vernieuwing. Een belangrijk onderdeel van deze vernieuwing is de
digitalisering zoals de tijdwaarneming, bestuursdiensten en wedstrijdformulieren. De
competitieleider komt hier straks op terug.
Tevens maken we dit jaar een behoorlijke groei aan leden. (agendapunt 9 komt de secretaris hierop
terug)
2: Vaststellen van de agenda
Als aanvulling op de vergadering de notulen vaststellen van de ALV 2015. Iedereen heeft de notulen
kunnen inzien en hierop zijn geen op of aanmerkingen gekomen. Bij deze zijn de notulen
aangenomen.
3: Mededelingen
Ingekomen een mail van VESDO die aangeeft het grote tekort aan scheidsrechters. (Dit komt
verderop in de vergadering aan bod)
Het volgende punt de sporthal “Zijveld” in ’t Veld. Deze voldoet niet aan de eisen van het
zaalvoetballen. De vloer is veel te stroef waardoor er een verhoogde kans op blessures ontstaat.
Er zal nog bekeken worden of er volgend jaar nog gebruik van zal worden gemaakt. Het zaalvoetbal

maakt dit jaar minimaal gebruik van de zaal (alleen op de vrijdagavond) omdat er frequent gebruik
wordt gemaakt door de handbal.
De tweede mail kwam van Cor Wals. Cor deelt een compliment uit naar het voltallige bestuur die
weer op volle sterkte bezig is en spreekt zijn waardering uit.
3.1: Vergoedingen scheidsrechters
De SZVV wil om te beginnen de scheidsrechters compenseren voor de wedstrijden die ze leiden. De
volgende betalingen vinden er plaats t.w. 5 Euro per wedstrijd, en een consumptie en daarnaast een
kilometervergoeding. Deze vergoedingen zijn besproken op de bijeenkomst van onze scheidsrechters
met het bestuur.
Vervolgens is het belangrijk dat er scheidsrechters geworven dient te worden. De vraag van het
bestuur is om de zaalvoetbalverenigingen te vragen om binnen de verenigingen te gaan werven.
Tevens als extra hebben we 2 sponsoren bereid gevonden om de scheidsrechters te voorzien van een
compleet tenue inclusief sporttas.
Een vraag van Peter Kars: Is het een idee om het Regionaal opleidingscentrum (ROC) te benaderen
om studenten (in de richting sport) om wedstrijden te leiden in het kader van een stage invulling. Dit
wordt naar gekeken door het bestuur maar geeft tevens aan dat het studenten zijn van 16 tot 18 jaar
die dan in de avonduren een invulling hieraan moeten geven.
Indien er leden aangemeld worden door de verenigingen dienen ze een scheidsrechtersopleiding te
volgen bij de KNVB. De SZVV compenseert de cursuskosten. (Guus begeleid dit)
Vraag van Marcel Kars: Als er een scheidsrechter vanuit de vereniging aangemeld wordt wordt deze
dan ook aangesteld voor wedstrijden in de lagere klassen. Het bestuur geeft aan dat zolang er te
weinig scheidsrechters zijn het belangrijk is om de hoogste klassen te voorzien van leiding. We
kunnen ons wel voorstellen als er door een stage invulling van ROC dat deze studenten er meer
jeugdwedstrijden gaan leiden. We streven naar een rechtvaardige verdeling.
3.2: Contract Sportfondsen
Er is een groot verschil tussen de zaalhuurtarieven van de sporthallen. De onder de Sportfondsen
Schagen resulterende hallen heeft met de SZVV de volgende afspraken gemaakt voor de komende
jaren t.w. het huidige uurtarief van 38 Euro. Na enige gesprekken met “sportfondsen” zijn de
volgende afspraken gemaakt. Voor het komende seizoen geen verhoging. Daarna in het jaar 20162017 voor 5 jaren een jaarlijkse verhoging van maximaal 2%.
3.3: Jubilarissen
Cor Wals is 40 jaar actief binnen de SZVV. Hij is deze avond verhinderd om hier aanwezig te zijn. Op
een geschikt moment neemt het bestuur contact met Cor op om hem te bedanken voor zijn
activiteiten binnen de SZVV.
Ook Arie de Graaf heeft 40 jaar actief binnen de SZVV z’n steentje bijgedragen. Het bestuur bedankt
Arie voor zijn inzet en laat dit vergezeld gaan van een diner bon + een bloemetje. Arie heeft nog een
dankwoordje voor allen.
4: Vaststellen van de notulen
De vaststelling van de notulen zijn onder agendapunt 2 vastgesteld en aangenomen.

5: Bestuursverkiezing
Martin Bruin heeft als waarnemend penningmeester dit lopende jaar ingevuld tot 1 juni en daarna
het stokje overgedragen aan Fred Jansen die zich verkiesbaar stelt voor deze functie. De vergadering
steunt unaniem en Fred is aangenomen als penningmeester.
Dick v.d. Berg is aftredend bestuurslid (jeugdwintercompetitie) en tevens geeft hij aan dat hij
herkiesbaar is. De vergadering en bestuur bekrachtigd de volgende 3 jaar. De jeugdwintercompetitie
ziet het aantal deelnemers teruglopen van 1500 naar 950 leden. De mankracht ontbreekt bij de
deelnemende verenigingen en er is te weinig animo van vrijwilligers en begeleiding.
Het szvv bestuur is weer volledig en kan zijn taken weer volledig uitvoeren.
6: Financiën
Martin schetst de achterliggende periode. Co heeft tijdelijk wat taken (penningmeester) op zich
genomen. Toen Martin Bruin bereid was gevonden om tijdelijk het penningmeesterschap op zich te
nemen heeft hij samen met Co de boekingen gedaan. Martin geeft aan dat ze werkten met een
ouder systeem wat duidelijk aan vernieuwing toe was. Martin heeft dit samen met Latenstein
gecoördineerd. Martin is blij dat Fred Jansen bereid was om de taak van penningmeester op zich te
nemen. Fred heeft een nieuw automatiseringssysteem aangeschaft waardoor er efficiënter gewerkt
kan worden.
De kosten zijn redelijk in de pas gelopen met de begroting. Het afgelopen jaar was er nog een licht
negatieve resultaat. (7400 Euro) Voor het komende jaar wordt dit omgebogen naar een sluitende
begroting.
De kascontrole heeft plaatsgevonden door Ruud Dekker en Marcel v.d. Stoop. Ze hebben de
betreffende stukken doorgenomen en goed bevonden. Herrold bedankt beide voor deze taak.
Herrold dankt Martien voor de goede invulling van het tijdelijke penningmeesterschap SZVV.
7: Begroting
Fred is al 10 jaar betrokken bij de SZVV. Zijn club is zvv cv Wieringermeer. Hij geeft aan dat de SZVV
een goede en gezonde organisatie is. Toen Martien met de vraag kwam heeft hij positief gereageerd
op het penningmeesterschap. In het dagelijkse leven zit hij ook in de financiën.
De begroting voor 2016/2017, welke door Fred wordt toegelicht. Voor de Kascommissie is het
voorstel om een roulatiesysteem toe te passen. 2 kascommissie leden waarvan één lid jaarlijks plaats
maakt voor een nieuw lid. Voor komend jaar hebben zich aangemeld Marcel v.d. Stoop en Peter Kars.
8 Competitiezaken
8.1 Competitie
We zijn gestart met 218 SZVV-teams. De verdeling is 111 Heren seniorenteams + 39 damesteams en
52 Jeugdteams. Daarnaast zijn er 16 KNVB-teams.
Het Damesteam van ’t Geveltje speelt bij de KNVB. Van de nieuwe teams speelt VIOS A1 in de
competitie met 5 teams en staat bovenaan. DWOW 1 staat ook bovenaan.

8.2 Digitale rapportage formulier bestuursdienst
De digitale rapportage is de vervanging van het wedstrijdformulier en is geautomatiseerd. De link
voor de bestuursdienst wordt doorgemaild naar de desbetreffende vereniging die vervolgens gaat
naar de aangewezen personen die de bestuursdienst op zich neemt. De terugkoppeling vindt plaats
via de mail of als dit niet lukt via de beheerder van de sporthal.
Vraag uit de zaal
•

Het komt voor dat er 16 namen digitaal ingevoerd zijn op het wedstrijdformulier.
De competitieleider geeft aan om alleen de namen in te voeren van diegene die spelen.
Indien de spelers nog geen pas bij een wedstrijd gaarne een copy van een pasfoto +
legitimatie tonen. En zo snel mogelijk regelen bij de ledenadministratie.
Vraag van Peter Kars; De KNVB heeft de namen + de pasjes digitaal in de telefoon staan, Voor
de SZVV is dit nog een stap te ver. Na volgend jaar wordt bekeken hoe we verder gaan
uitbouwen.

Een vraag uit het bestuur is om een persoon toe te voegen aan de strafzakencommissie. Deze bestaat
nu uit Herrold, Guus, Co en …. (iemand vanuit de verenigingen)
8.3 Programmablad
Het bestuur wil de website aanzienlijk verbeteren en alle info via de SZVV-site invoeren. Ook dit gaat
per ingaande 1 januari 2017 van start. Het bestuur komt met het voorstel om het programmablad te
laten vervallen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8.4 Zaalvoetbalregels KNVB
Er zijn geen wijzigingen in de zaalvoetbalregels. Wel nieuw voor de jeugd dat er verplicht
scheenbeschermers moeten worden gedragen. Wij als SZVV gedogen deze periode nog maar per
ingang van 1 januari 2017 wordt dit niet meer getolereerd. (de desbetreffende speler die in gebreke
is mag niet spelen)
Verzekeringspapieren staan op de website van de KNVB. Op de SZVV-site wordt deze doorverwijzing
aangegeven. Dus bij een ongeval in de zaal download dit formulier.
Dispensatie van spelers is t.o.v. vorig jaar niet veranderd. Bij dispensatie mag het leeftijdsverschil niet
meer bedragen dan 1 jaar. Dit geld voor de klasse waarin ze spelen. Binnen de klasse waarin gespeeld
wordt mogen er twee dispensatie spelers meedoen.
8.5 Medailles: kampioenen, competitie en Beker. Gaan we hiermee door,
De vraag uit het bestuur is of we nog moeten doorgaan met het uitreiken van bekers/medailles. Het
voorstel is om het huidige jaar dit te handhaven. De vergadering gaat hierin akkoord.
9 Secretariaat/ Ledenadministratie,
Er is een grote toename van leden binnen de SZVV. De laatste stand is 2017 leden. De nieuwe
verenigingen die zijn aangemeld zijn:
•

Succes 7 jeugdteams + 2 damesteams,

•
•
•

All Stars 3 jeugdteams,
Breezand 1 Jeugdteam,
Zeemacht 4 jeugdteams.

Een vraag naar de secretarissen van de verenigingen om bij leden die een verlopen pas hebben dit op
een redelijke termijn te regelen. Er zijn 26 leden die geen geldige pas hebben (30 Juni j.l. verlopen)
10 Rondvraag
•

•

•

•

•
•

•

Indien op de dag zelf een wedstrijd niet door kan gaan wordt het verzoek gedaan om dit
telefonisch door te geven aan de competitieleider, waarna hij dit kan doorgeven aan de
tegenstander/scheidsrechter en de beheerder van de sporthal.
De tijdsinvulling van de wedstrijden in de sporthallen voor de KNVB is 50 minuten. Een
voorstel is om deze planning naar 55 minuten te brengen. Voor de szvv sporthallen staat
voor de heren 60 minuten en de vrouwen 50 minuten ingepland. De competitieleider houdt
hier al rekening mee.
Vraag is bij de poule-indeling of er een betere nivellering kan plaats vinden. Het is nu zo dat
dit varieert van 10 tot 14 teams. Doordat er verschuivingen plaats vinden kan het een
probleem zijn om een evenwichtige indeling te krijgen. Er zijn ook teams die niet willen
doorschuiven.
Zijn er verenigingen die standaard met de jeugd trainen. Wij weten dat Scagha dit doet. De
zaalvoetbalverenigingen dienen dit te stimuleren. De vraag is moet dit ter informatie op de
site te plaatsen.
Secretaris van Nieuwe Niedorp geeft een compliment aan het bestuur dat alle taken binnen
het bestuur weer goed ingevuld zijn na een roerige periode.
Bij bestuursdiensten in de sporthallen komt de vraag om in de planning op doordeweekse
avonden alleen damesteams te laten spelen. Als er door de dames gefloten dient te worden
geeft dit regelmatig problemen bij de herenwedstrijden. De verenigingen dienen op de
vrijdagavond geen dames af te vaardigen voor de bestuursdienst, daar deze dus dan ook
herenteams dienen te fluiten. Dit geeft veel problemen omdat zij geen herenteams willen
fluiten.
Er vindt de laatste tijd veel discussie plaats over de controle van passen. Dit wordt gedaan
door de scheidsrechter of/en de bestuursdienst. Er wordt geconstateerd door coaches dat na
controle er spelers rondlopen die niet op het wedstrijdformulier staan.
Een voorstel is dat beide coaches van de teams die tegen elkaar spelen elkaars formulier
kunnen nakijken voorafgaande van de wedstrijd. Wordt dit geweigerd door één van de beide
teams wordt er niet gespeeld en verliest de partij met 3-0.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.

