Notulen Algemene Ledenvergadering SZVV- 2018

(concept)

Datum : 22 november 2018.
Locatie : “ Het oude slot “ Markt 21 Schagen.
Aanvang : 20.00 uur.
Bestuur : Herrold Pronk (voorzitter), Fred Jansen (penningmeester), Jan v. Opzeland
(bestuurslid) , Dick v.d.Berg (jeugdwintercompetitie) , Huib van Iwaarden(secretaris /
penning meester)
Met kennisgeving afwezig : Co Duineveld (competitieleider) ;
Guus v. Brederode (scheidsr.zaken)
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Aanwezig afgevaardigden van de volgende verenigingen /scheidsrechters SZVV.:
Marcel v.d.Wal / P.Kliffen (szvv) , Henk de Boer (zvv de Ruif) , Rob Corver (Rison) ,
Bert te Kloeze?Louis v.d.Weyde (A&M ict beheer) , Peter Kars / Ricardo Kars
(FC Muggenburg), Sandor Doesburg / Michel v.d.Kreke (zvv Succes) ,
Jos Arkes (All Stars), Jan v. Ankel (Winkel ) , Marcel v.d.Stoop/Emiel Haijette/
Willem Bakker ( Nieuwe Niedorp), Ramon Kaak / Roshantan Thevathas
( kleine sluis ) . Ben Biersteker (VZV), Karin Nierop (vv Dirkshorn)
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Opening,
*De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom . Evenals verleden jaar zijn we
blij met de opkomst. Onze competitieleider Co is er helaas niet bij. Hij is 3 weken geleden
geopereerd De operatie is geslaagd en heeft de komende tijd nodig om weer aan te sterken . De
uitslag die hij de afgelopen dag heeft gekregen is voor hem heel positief .Hij is wel aanspreekbaar
voor de lopende zaken. De wedstrijdplanning loopt. ’s Ochtends is hij bezig met enkele
werkzaamheden voor de szvv. De voortgang is niet in het gevaar. Co wil eenieder bedanken voor de
reacties die hij heeft gehad tijdens zijn ziekte.
*Guus van Brederode is niet aanwezig vanwege privé omstandigheden.
*Zoals afgesproken in het financieel verslag van 2017 heeft dit geresulteerd dat een deel boven het
vermogen van 100.000 euro (financiële buffer) is teruggevloeid naar de deelnemende verenigingen
en dit te verrekenen met de contributie. De verwachting is dat in 2018 weer een positief saldo
tegemoet kunnen zien.

Vaststellen van de agenda,
*De agenda stond op de website. Bij financiën wordt een extra punt toegevoegd “Kascommissie”.

Mededelingen ingekomen stukken,
* Er is een schrijven binnengekomen van sportfondsen Schagen. Per ingang van 1 januari 2019 gaat
het beheer van de sporthallen in de regio Schagen over in andere handen. De definitieve gunning
voor de aanbesteding gaat naar Stichting Sport Servicepunt Langedijk. Vanaf 2019 zullen zij verder
gaan onder de naam “Stichting Sport Servicepunt Langedijk”. Buiten de nieuwe beheerder blijven

alle zaken en afspraken die gemaakt zijn gehandhaafd.

Vaststellen van de notulen van 9 november 2017.
*De notulen 2017 - 2018 zijn in deze goedgekeurd.
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Financieel verslag 2017 – 2018,
*Fred neemt de balans rekening en de resultatenrekening door van het jaarverslag over 2017 -2018.
De resultatenrekening sluit met een positief resultaat van € 13.602.
T.o.v. de begroting zijn de opbrengsten € 10.000 hoger uitgevallen, de kosten € 1900 lager, waardoor
het resultaat t.o.v. de begroting € 12.000 hoger is uitgevallen. De belangrijkste verschillen worden
veroorzaakt door meer doorbelastingen van KNVB wedstrijden en een hogere boeteopbrengst.
Tevens is conform de afspraak € 10.000 naar rato teruggegeven aan de verenigingen. Dit is in de
jaarrekening verwerkt.

Fred heeft de kascommissie bij elkaar geroepen middels Peter Kars en Marcel van der Stoop en
hebben verklaard akkoord te gaan met de financiën over 2017 -2018, Tevens zijn ze gevraagd om
voor het komende jaar (2018 – 2019 ) weer de kascontrole voor hun rekening te nemen, daarin
hebben ze toegestemd, Als achterwacht van de kascommissie heeft Karin Nierop zich beschikbaar
gesteld. ( v.v. Dirkshorn)
Het positieve bedrag van de resultatenrekening wordt teruggegeven aan de verenigingen op basis
van het aantal teams.
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Begroting 2018 -2019 ,
Fred heeft het overzicht Resultaten rekening SZVV de werkelijke begroting 2017 – 2018 afgezet
tegen de Begroting 2018 – 2019. Deze begroting loopt in de pas met 2018. Aan de opbrengstkant van
de Jeugdwintercompetitie geeft een verschil van -2413 euro (minder Teams).
Aan de kosten zijn we meer kwijt vanwege het wegvallen van subsidie van de loonkosten van Co
(1287 euro ). Doordat we beschikken over meer scheidsrechters is er 1079 euro meer uitgegeven.
Het budget Website zijn afgelopen jaar meer kosten gemaakt dan begroot . Dit resulteerde in een
bedrag van - 2260 euro. In de begroting voor 2018 -2019 staat een bedrag van 7000 euro.
Uiteindelijkkwam het exploitatieresultaat uit op een bedrag van 13.603 euro. (175.737 – 162.134 = )
De begroting 2018 – 2019 is als volgt opgebouwd: Aan opbrengsten een bedrag van 172.631 euro.
Aan kosten een bedrag van 167.896 euro, exploitatieresultaat 4735 euro geeft een totaal van
172.631 euro .

Competitiezaken,
Herrold neemt dit onderdeel vanwege afwezigheid van Co op zich. Louis vraagt hoe het zit met de
digitalisering. Herrold geeft aan dat de app naar behoren werkt in de Android versie. De Apple app
werkt niet wat te maken heeft met de aansturing. Wel is deze via de webbrowser te gebruiken als
app. De komende tijd gaan we door om te kijken of we ook de Apple versie af te kunnen maken. Wat
er wel veranderd is dat de spelerskaarten per ingaande van het nieuwe seizoen vervallen , Deze
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registratie gaat digitaal op de app. Het resterende deel van kaarten controle dit lopende seizoen
blijft tevens zoals het afgelopen seizoen (passen aanleveren en laten controleren door de
bestuursdienst/scheidsrechter.
*Een vraag van Louis v.d.Weyde die aangeeft dat het voorkomt dat er bij de naam van een speler op
de app geen pasfoto aanwezig is. Harrold geeft aan dat dit niet mogelijk zou moeten zijn. Wij zullen
dit onderzoeken en terugkoppelen.
*Over de competitie is te melden dat er 850 wedstrijden zijn gespeeld. Tevens staan er 1150
wedstrijden in de planning. Totaal moeten we uitkomen op een 2600 wedstrijden . Dus dit houd in
dat er nog 600 wedstrijden ingepland moeten worden. Tevens een 30 tal wedstrijden KNVB.
* Effectieve speeltijd: Het was een gegeven dat de scheidsrechter de extra tijd bepaalde in de
weedstrijd. Het bestuur wil een aanpassing hierin en wel deze; De klok wordt ingesteld op 50
minuten. Bij oponthoud tijdens de wedstrijd door b.v. blessures kan de scheidsrechter de klok
stilzetten. Vervolgens de wedstrijd weer vervolgen tot de 50 minuten en dan voor het einde
wedstrijd fluiten. (dus geen extra minuten spelen ter beoordeling van de scheidsrechter)
* Wij zijn blij met een volledige strafzakencommissie. Komt bij een strafzaak de commissie er niet uit
wordt de strafzaak voorgelegd aan een bestuurslid die dan in overleg met de commissie tot een straf
komt.
*Er zijn bij de SZVV een 11-tal aankomende scheidsrechters aangemeld die vervolgens een korte
cursus hebben gevolgd. Van de 11 zijn er 4 volledig geslaagd .Een zestal zijn theoretisch
geslaagd(deze moeten nog beoordeeld worden ). 1 heeft zich afgemeld. Wij zijn binnen de SZVV blij
met deze toename van scheidsrechters.
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Secretariaat / Ledenadministratie,
*Een 100 tal niet actieve leden zijn afgemeld en opgeschoond in de ledenadministratie.
*De afspraken m.b.t de digitalisering start per ingaande het nieuwe seizoen 2019- 2020. Bij
agendapunt competitiezaken is dir reeds aan bod gekomen.
*Bij de aanmelding van nieuwe leden dienen na controle en verwerking geen persoonlijke gegevens
zoals Paspoorten / Rijbewijs / Verblijfsvergunningen opgeslagen te worden .(wettelijke verplichting
AVG ) Deze legitimaties worden onherkenbaar gemaakt met blokjes. De pasfoto’s dienen wel
opgeslagen te worden m.b.t. persoonsregistratie en controle passen. De Autoriteit
persoonsgegevens heeft reeds een controle uitgevoerd en wij als SZVV hebben één en ander
weerlegd en aangegeven dat wij conform de APG handelen.
* Een vraag uit de zaal: Leden hangen aan een team . Bij ziek en zeer zijn er een aantal verenigingen
die een reservelijst leden hanteren, die dan toegevoegd worden bij een team die eigenlijk te weinig
spelers hebben. Is dit toegestaan ? De reservelijst wordt gedoogd maar het is wel zo dat die spelers
gehouden worden aan de regel dat ze na 15 wedstrijden niet hoger/lager ingedeeld mogen worden.
*Afspraken dispensatiebeleid: Indien een speler de leeftijd heeft om uit te komen in de JO19 mag hij
uitkomen zowel in de JO17 1e klasse als JO17 2e klasse. (was alleen JO17 1e klasse)
Indien een speler de leeftijd heeft om uit te komen in de JO17 mag hij uitkomen zowel in de JO15 1e
klasse als JO15 2e klasse. (was allen JO15 1e klasse)
Aanvragen voor dispensatie kunnen , zoals gebruikelijk was , via de ledenadministratie door de
vereniging bij de competitieleider worden aangevraagd.
Wel blijft de “beperking” dat dit geldt voor maximaal 2 spelers per leeftijdsgroep.
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Rondvraag,
*Emiel Haijette (Nieuwe Niedorp) geeft aan dat er in de Niedorphal op een competitieavond
problemen waren tijdens een wedstrijd terwijl er 2 dames bestuursdienst hadden. Dit kan problemen
geven daar beide het niet aandurven om een wedstrijd te leiden of niet adequaat reageren.
*Cor Wals vraagt of er niet een probleem kan ontstaan als de competitieleider enige tijd in de
lappenmand blijft. Herrold geeft aan dat de komende periode de wedstrijden in concept staan. Bij
langere ziekte kunnen wij een beroep doen op de KNVB. Wij hebben als bestuur een back-up plan
met de KNVB.
*In de Groeneweghal is afgelopen maandagavond de laatste wedstrijd vervallen in de planning.
Alleen was dit niet goed gecommuniceerd met de betrokkenen. Dit blijft een belangrijk
aandachtspuntje. De betrokken partijen moeten d.m.v. een koppeling een mail krijgen.
Waarschijnlijk is er storing geweest in het systeem of de teams kunnen dit onderling geregeld
hebben (note: competitieleider).
*Vraag van Peter Kliffen (scheidsrechter) dat de regels van de SZVV niet aansluiten bij de regels van
de KNVB. Er zijn een paar regels als voorbeeld genomen. De vraag aan de scheidsrechterzaken om
de regels die we dienen aan te passen doornemen. (actiepunt: spelregels)
*Met de verplichting dat beide teams een aanvoerdersband dienen te dragen krijgen alle
scheidsrechters 2 aanvoerdersbanden die indien een vereniging geen band draagt deze voor de
wedstrijd van de scheidsrechter een aanvoerdersband te leen krijgt. Na de wedstrijd dienen zij deze
weer in te leveren bij de scheidsrechter.
*Vraag van de aanwezigen waarom er op 4 januari gevoetbald moet worden. Het antwoord is dat
de nijpende bezettingsgraad van de sporthallen ons verplichten om op de datum wedstrijden in te
plannen.
*Vraag van Peter om meer wedstrijden bij de junioren op één avond in te plannen. De start van de
wedstrijden begint dan om 18.30 uur. Hiermee kan je een extra wedstrijd inplannen. (Peter Kars gaat
deze mogelijkheid onderzoeken en koppelt dit terug aan het bestuur.)
*Sandor Doesburg: Vraag om de 5 bekerwedstrijden op 1 avond in te vullen (5 x 40 minuten)
Actiepunt.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
Actiepunten
1

Res.lijst spelers (3 e sterretje
secretariaat)

Bestuur SZVV

Eerstvolgende
best.verg.

2

Spelregels (zie rondvraag

Bestuur SZVV

Eerstvolgende
best.verg.

3

Meerdere wedstrijden Junioren op 1
avond in te plannen

Peter Kars doet
onderzoek.

Terugkoppeling naar
bestuur

4

5 bekerwedstrijden inplannen op 1
avond.

Comp.leider

Eerstvolgende
best.verg.

