Notulen Algemene Ledenvergadering SZVV-2017.

concept

Datum : 9 november 2017.
Locatie : Markt 21 Schagen.
Aanvang : 20.00 uur.
Bestuur: Herrold Pronk(vz); Fred Jansen(pm); Dick v.d.Berg(jwc); Jan v. Opzeland(bl); Co
Duineveld(cl); Huib v. Iwaarden(sc)
Met kennisgeving afwezig: Guus v. Brederode
Aanwezig afgevaardigden van de volgende verenigingen :
FC Breezand; VZV; Old Stars; FC Muggenburg; Piet Pann; VIOS ’79; Dirkshorn; DWOW;
Nieuwe Niedorp; Dorstige Biet; Succes
Scheidsrechters; Piet Kliffen; Marcel v.d. Wal
Afwezig met kennisgeving; vv Schagen en scheidsrechter R.v. Zanten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Opening,

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, is blij met de goede opkomst van de leden deze
avond. Er zijn het afgelopen jaar veel punten opgepakt en hieraan heeft het bestuur een
goede invulling gegeven. We zijn er in geslaagd om de kosten binnen de kaders te houden en
tevens om het eigen vermogen in stand te kunnen houden. De boekhouding is
geautomatiseerd en gedigitaliseerd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. De digitale
formulieren waarmee we zijn gestart voor de bestuursdiensten verlopen naar wens . Het
nieuwe seizoen willen we doorpakken naar een digitale pas en een digitale aansturing van de
bestuursdiensten. Verder kan de groei van de SZVV naar nu 2125 leden niet onvermeld
blijven, wat maar aangeeft dat de SZVV goed bezig is. Op dit moment zitten we qua
bezetting van de sporthallen aan onze maximale capaciteit. De wedstrijden worden optimaal
gepland en bij een blijvende groei wordt moeilijk om de wedstrijden ingevuld te krijgen.
Uitbreidingen van leden moet gepaard gaan met extra capaciteit in sporthallen.
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Vaststelling van de vergadering,

Er zijn geen aanvullingen/ aanpassingen in de agendapunten.
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Mededelingen /Ingekomen stukken,

*
Willem Bakker is 40 jaren actief lid van Nieuwe Niedorp. Hij wordt door de voorzitter
toegesproken en namens het bestuur bedankt voor zijn jarenlange inzet. Een moment om bij
stil te staan en dit te waarderen met een dinerbon en bloemen. Willem bedankt het bestuur
voor deze geste.
*
Tevens is Nel Kort bestuurslid van “De Dorstige Biet “ na 38 jaar gestopt. Nel was

naast bestuurslid ook scheidsrechter. Ook zij werd in het zonnetje gezet en heeft een
bloemstuk ontvangen namens de SZVV.
*
Er zijn 2 bestuursleden namelijk Guus van Brederode en Jan van Opzeland die op
basis van de bestuursperiode moeten aftreden maar wel herbenoembaar zijn. Beide hebben
aangegeven om herkiesbaar te zijn. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.
Beide zijn herbenoemd voor de komende bestuurstermijn.
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Vaststellen van de notulen 2016,

De notulen van de ALV 2016 staan op de website van de SZVV. De leden hebben geen op- en
aanmerkingen op de notulen waarna deze zijn vastgesteld .
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Wijzigingen Huishoudelijk reglement,

Co en Guus hebben het huishoudelijk reglement doorgenomen en geactualiseerd. Deze
aanpassingen zijn aangepast en worden op de website weer gegeven. Bij de volgende
artikelen zijn er aanpassingen gedaan:
Artikel 7 , 11 , 13 , 19 , 21 , 24 , 25 , 28 , 31 , 33 , 35 , 39 , 40 , 44 en 45. Deze aanpassingen
zijn 3 weken voor de ALV aan u verzonden. Het Huishoudelijk reglement zal in aangepaste
vorm op de website geplaatst worden.
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Financieel verslag 2017 – 2018,

Het financieel verslag is op de vergadering middels een sheet doorgenomen. Alle posten zijn
stapsgewijs doorgenomen. Alle plussen en minnen hebben geresulteerd in een positief
saldo. Het vermogen boven 100.000 euro (dit bedrag is de financiële buffer) willen we deels
terug laten vloeien naar de deelnemende verenigingen door dit te verrekenen met de
contributie. Dit gaat naar rato. Het andere deel wordt gebruikt voor als reservering voor
festiviteiten vanuit de SZVV.
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Begroting 2017 – 2018,

De penningmeester heeft de begroting 2017 – 2018 (op sheet) met de leden doorgenomen
en puntsgewijs de onderdelen besproken. Er is een nieuw software systeem aangeschaft
waarbij er diverse koppelingen plaatsvinden waardoor registratie effectiever gaat en tijd
wordt bespaard. De volgende onderdelen zijn benoemd:
* De tarieven zijn gelijk gebleven,
*
De kortingen bij de inning van contributie blijft bestaan. (korting bepaalde tijd )
*
De kosten bekertoernooien stijgen enigszins ,
*
Kosten Sportlink stijgen enigszins,
*
Boetes vallen hoger uit ,
*
De rentetarieven staan bijna op 0 % ,
*
Loonkosten stijgen vanwege beëindiging subsidie ,
*
Bijdrage KNVB stijgt ,

*
De bestuurskosten blijven gelijk,
*
Aansprakelijks verzekering blijft gelijk,
*
Verzekering data lek is nog niet afgesloten ,
*
Scheidsrechters vergoedingen blijven gelijk ,
*
Inventarisposten blijven gelijk ,
*
Wedstrijdkosten (financiële ) blijven gelijk.
Uiteindelijk blijft er een positief saldo over van 1.500,- euro.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Er wordt decharge
verleend aan de penningmeester en het bestuur. Voor het komende jaar zijn beide
commissieleden bereid om de controle wederom uit te voeren.
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Competitiezaken,

*
De hoeveelheid wedstrijden kunnen nu nog strak ingepland worden. Maar bij verdere
groei kan het problematisch worden. Bij nieuwe aanmeldingen van verenigingen moet er
kritisch gekeken worden naar ruimte in de bestaande sporthallen of een extra sporthallen in
de omgeving van de aangemelde vereniging.
*
Het Huishoudelijk Reglement is door Guus en Co aangepast. Alle verenigingen zijn 3
weken voor de ALV geïnformeerd over de veranderingen. Het aangepaste reglement staat
inmiddels op de website.
*
Bij ongevallen tijdens wedstrijden van de SZVV kan er een aansprakelijkheid
verzekeringsformulier ingevuld worden . Dit formulier staat op de SZVV site
*
Digitalisering SZVV: Er wordt een uitleg gegeven over het digitale
rapportageformulier bestuursdiensten/ SZVV passen, en de verdere invulling hiervan. Ook
volgt er een uitleg over de SZVV app/ mobile link. De aanwezigen zijn positief over de insteek
digitalisering voor het nieuwe seizoen. Als leidend voorbeeld is de app KNVB gebruikt.
*
In het huidige systeem worden de passen te weinig gecontroleerd. Dit blijft wel een
aandachtspunt.
*
In januari gaan we met een aantal verenigingen de app en toebehoren testen om zo
proef te draaien en eventuele kinderziektes te ondervangen alvorens we in het nieuwe
seizoen hiermee gaan starten.
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Secretariaat / Ledenadministratie,

*
Het ledenbestand is gegroeid naar 2125 leden. Met name zijn er veel jeugdteams
bijgekomen. Als SZVV zitten we aan ons plafond qua ledenaantal. De groei kan
doorgetrokken worden als er ook meer sporthal capaciteit bijkomt. Tot die tijd moeten we
kijken naar de mogelijkheden.

*
Aan de verenigingen wordt gevraagd om hun ledenbestand op te schonen. Er zijn een
aantal leden die niet meer voetballen maar nog wel in hun ledenbestand staan.
*
Ook is een vraag om de verlopen passen bijtijds aan te vragen. Er dient voor de
spelende leden alleen een recente pasfoto te downloaden.
10

Rondvraag,

*
Peter Kars ( Muggenburg ) Komt met de vraag om 1 persoon toe te voegen namens
de verenigingen in de strafcommissie. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er
gegadigden zijn en of zij deze vraag willen neerleggen binnen hun vereniging.
*
Verenigingen geven aan dat er te weinig pascontrole plaatsvind, vooraf aan de te
spelen wedstrijden. Dit blijft een probleem. Vooraf aan een wedstrijd kan de
coach/aanvoerder van een vereniging aangeven dat hij de passen wil controleren. Als een
speler niet op de spelerslijst staat mag hij niet spelen. Er blijven altijd malversaties mogelijk.
*
Draaiboek competitieleider met taakomschrijving en taakinvulling is gemaakt en is in
het bezit van de competitieleider, penningmeester en voorzitter.
*
Een wedstrijd verplaatsen van een vereniging kan, maar de kosten bedragen dan 35
euro. Wel dient die aanvraag 4 weken van tevoren te worden aangevraagd.
*
Er wordt een vraag gesteld of het mogelijk is om bij jeugdteams een scheidsrechter
te laten fluiten. De competitieleider geeft aan dat de intentie er is om die te laten leiden
door scheidsrechters, maar dat lukt niet altijd zolang we te maken hebben met een tekort
aan scheidsrechters. De werving van scheidsrechters blijft lastig.
*
Waar zijn de spelregels te vinden? Er is een app die de spelregels weergeeft voor het
zaalvoetballen.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor hun inbreng en aanwezigheid.

