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Datum   :  28 november 2019.                     Concept                
Locatie   :  “Het Oude Slot” Markt 21  Schagen.           
Aanvang:  20.00 uur. 

Bestuur:  Herrold Pronk (voorzitter) ; Fred Jansen (penningmeester) ; Jan v. Opzeland (bestuurslid)      
     Co Duineveld  (competitieleider) ; Dick van den Berg (JWC) ; Huib van Iwaarden (secretaris/            
     ledenadministratie. 

Aanwezig afgevaardigden van de volgende verenigingen / scheidsrechters ;                                     
Niels Kamper & Robin Schilder                 zvv  Vios’79                           
Ike Bleeker & Rob Dekker  zvv  de Ruif        
Pieter van Etten   FCS – United                 
Wensley Wallé    MSV  Zeemacht                             
R. en P. Kars    FC  Muggenburg                   
J. van Arkel    vv Winkel                 
B. Biersteker    vv VZV                    
Sandor Doesburg & Rene Biegstraten    zvv Succes         
Karin Nierop    vv Dirkshorn            
Piet Kliffen    scheidsrechter                    
Marcel v.d. Stoop & Emiel Haijette         zvv Nieuwe Niedorp                         
       

Afwezig met kennisgeving de volgende verenigingen;                                  
Kleine Sluis; Hyundai Dirk Barten; zvv Piet Pann; All Stars; A & M ICT beheer; Scagha; Sparta.          
Niels Sprenkeling (scheidsrechter) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Opening door de voorzitter,        
 De voorzitter heet iedereen welkom op de ledenvergadering.      
 *Het bestuur heeft afscheid genomen van het bestuurslid Guus van Brederode. Hij heeft 
 voor de start van de zaalvoetbalcompetitie aangegeven te stoppen met zijn bestuurstaken.
 *Ook de strafzakencommissie waarin Guus zit hebben zich solidair opgesteld, en zijn 
 gestopt. De strafzakencommissie gaat anders ingevuld worden. (dit punt komt straks terug 
 bij scheidsrechterzaken)        
 *De competitie is weer gestart en verloopt geheel naar wens. Er is met betrekking tot
 overtredingen en strafzaken een vermindering waarneembaar.                                  
 *De implementatie van de digitale passen loopt geheel naar wens. De controles van de                  
 passen voorafgaande aan de wedstrijden moeten wel beter. (aanvulling bij punt 9    
 scheidsrechterzaken)   

02 Vaststellen van de agenda, 

           *De voorzitter neemt de agenda door en vraagt aan de leden of er nog agendapunten  
 Co geeft aan dat bij agendapunt 3 jubilarissen toegevoegd wordt.     
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03 Mededelingen,          
 *In de opening is al aangegeven dat Guus is gestopt met zijn bestuurstaken en als 
 lid van de strafcommissie.        
 *Het programma van de jeugdwintercompetitie is rond en kan van start. Er is wel een 
 wedstrijdronde minder te spelen vanwege de tijdsperiode. De KNVB heeft de winterstop 
 verkort waardoor er minder speelruimte is. (contact met de KNVB hieromtrent om           
hierin verbetering  in aan te brengen)                 

04 Vaststellen van de notulen,         
 *De notulen zijn doorgenomen en vastgesteld. Bij de actiepunten komen we verder in de 
 vergadering daar op terug.       
 Jubilarissen: Co neemt het woord  en bedankt H de boer die jarenlang voorzitter was van
 “ de Ruif “en vanaf heden het stokje heeft doorgegeven aan Ike Bleeker.  Co bedankt hem 
 voor de prettige samenwerking door de jaren heen (vergezelt van een bos bloemen)  
 *Ook na 25 jaar bestuurlijke jaren geeft het oude bestuur van  VIOS het stokje over aan een 
nieuw bestuur.  Herrold, Frank en Kees en krijgen ook een bos bloemen van Co en worden 
bedankt voor hun jarenlange inzet. 

05 Wijzigingen huishoudelijk reglement,       
 Co heeft alle secretarissen van alle verenigingen een voorstel van wijzigingen van de Statuten 
 en het huishoudelijk reglement toegestuurd waarop zij kunnen reageren.  
 *Wijziging van de statuten betreft een aanvulling van artikel 6 waarin benoemen en 
 functioneren van de strafzakencommissie en bezwarencommissie wordt geformaliseerd.
 *Wijziging van het huishoudelijk reglement van de volgende artikels t.w.  
 Artikel   5 De penningmeester;                                             
 wijziging naar benoeming SZVV kascommissie i.p.v. administratiekantoor.    
 Artikel  6 Ledenadministratie;      
 vervallen van aanmaak spelerskaarten,     
 Artikel 27 Coach;        
 wenselijk bij senioren teams doch verplichting bij jeugdteams,  
 Artikel 29 Boetes;         
 het wijzigen van niet opleggen van schorsingen naar het wel opleggen van 
 schorsingen.              
(oude tekst was in feite in strijd met de statuten, artikel 6 lid 2b en lid 3). 
 Artikel 30 Boeteregeling;         
 lid e, wijziging van spelerskaart op wedstrijdformulier naar digitale spelerskaart op 
 bestuursdienstrapportage,       
 Artikel 32 Ongerechtigde spelers;       
 lid f, wijziging van geldige spelerskaart naar geldige digitale spelerskaart  en 
dispensatieformulier uitgegeven door de SZVV of KNVB naar dispensatie welke 
 verleend is door SZVV competitieleider. 
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 Er is naar aanleiding van deze wijzigingen 1 reactie gekomen naar de oude voorzitter 
 strafzakencommissie met de vraag om de werkzaamheden van de strafzaken -
 commissie te vast te leggen. (komt terug bij agendapunt 10 ). 

 *vraag van Sandor m.b.t. artikel 27 Coach: de interpretatie is dat er een verplichting  
 is dat bij jeugdteams een coach aanwezig is. Voor de 1e en 2e klasse is het wenselijk 
 dat er een coach aanwezig is. 

06 Financieël  verslag  2018 – 2019, 

*Fred heeft de Balans / Winst en verliesrekening 2018 stapsgewijs doorgenomen. Het 
 ziet er keurig uit en het resultaat onder de streep is positief. (€ 7.000,--)         
 Met deze positieve resultaten hebben we als bestuur afgesproken om de bijdrage 
 van de verenigingen niet te verhogen.          
 *We stellen als norm dat het eigen vermogen van de SZVV € 120.000,-- moet 
 bedragen. Komt het bedrag boven het eigen vermogen uit dan vloeit dit geld naar 
 ratio terug naar de verenigingen. Het bestuur heeft uitleg gegeven over de norm van 
 € 120.000,-- die we aanhouden. (huur sporthallen op jaarbasis ; loonkosten 
 competitieleider + bijkomende kosten.      
 * Jaarlijkse Kascommissiecontrole, t.w. Karin Nierop en Marcel v. d. Stoop zijn bij     
Fred langs geweest  (Peter Kars had zich op die dag afgemeld met reden).   Na 
 controle is de akkoord decharge opgesteld.   

07 Begroting 2019-2020,        
 *Fred heeft de begroting 2018 - 2019 doorgenomen met de prognose voor 2019 -
 2020. Alle posten aan de opbrengsten afgezet tegen de kosten zijn verduidelijkt.
 Wij komen aan een klein negatief bedrag uit in de exploitatie (€ 2373,--)    
 *Door het vertrek van Guus heeft Co een uitbreiding uren gekregen. (uitbreiding 
 taken) Het honorarium van Co staat in verhouding met de KNVB.    

08 Competitiezaken 2019 – 2020,       
 *We zijn gestart dit nieuwe seizoen met 211 teams. Dit zijn 192 teams die in de SZVV 
 voetballen. Daarnaast spelen er 19 teams in de KNVB.         
 Een 6-tal teams hebben zich teruggetrokken. Daarnaast is 1 team uit de competitie 
 gezet.            
 *Het programma van 1100 wedstrijden tot eind maart staat in concept op de website.  
De verwachting is dat de competitie en de bekerwedstrijden voor 1 mei af zijn    
 *Kleine Sluis is toegetreden met een aantal teams. Ze speelden eerst in de HZVO 
 maar hebben aangegeven om ook binnen de SZVV te willen spelen met een aantal 
 teams. Co heeft 2 avonden kunnen realiseren in sporthal Veerburg.        
 (6 a 8 wedstrijden) Dit heeft gevolgen dat er in andere sporthallen een aanpassing 
 gedaan dient te worden.(lees minder wedstrijden)       
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 *Volgend jaar september is er een nieuwe sporthal in het Waarland. We wachten op 
 de inschrijvingen van Waarland onder de vlag van Con Zelo.   
 *Bij de planning van bekerwedstrijden is uitstel voor wedstrijden niet mogelijk.  We 
 volgen hierin de KNVB. De clubs krijgen wel een mail van Co met de vermelding 
 welke weken deze wedstrijden plaatsvinden.     
 *Bij de bestuursdiensten wordt nog even benadrukt dat de wedstrijden van de heren 
op 50 minuten staan en de dames spelen 40 minuten. De tijd vanaf de start loopt 
door naar de eindtijd.                 
 *Bij de jeugdteams zijn scheenbeschermers verplicht. (bestuursdienst + 
 scheidsrechter dienen hierop te letten)              
 * Bij inschrijving jeugdteams voor volgend jaar dient de verenigingen erop toe te zien 
 dat het niet zo is dat alles automatisch doorschuift qua leeftijd. Kijk naar de leeftijden 
 van de teamleden zodat ze niet in de verkeerde leeftijd categorie staan   
 ingeschreven. (Let op de leeftijd komt op het inschrijfformulier te staan.      
 *Op het inschrijfformulier voor het nieuwe seizoen kan het zijn dat er belangrijke 
 activiteiten zijn (bloemencorso, sinterklaasfeest etc.) en geef dit aan op dit
 formulier . Als er regelmatig op het laatste moment verhinderingen zijn geeft dit 
 competitievervalsing. Dus bij inschrijvingen team noteer dit op het formulier. 
 *De digitalisering loopt geheel naar wens. De controle vóór de wedstrijden is nog wel 
 een punt. Dit gebeurt niet adequaat genoeg. Controle blijft zeer belangrijk.          
 *Co stopt per ingang van 30-06- 2021 met zijn werkzaamheden als competitieleider. 
 Co gaat dan gebruik maken van zijn pensioen. De komende tijd wordt gebruikt om 
 een geschikte kandidaat aan te trekken en hem/haar in te werken als 
 competitieleider.  (suggesties om te werven zijn ; in de ALV, adverteren in het NHD, 
 op de website.) Naast zijn werk/taak als scheidsrechter en scheidsrechterszaken blijft 
 Co ook lid van de strafzakencommissie.                                                       

09  Secretariaat/ Ledenadministratie,              
 *De ledenadministratie loopt naar wens. Er zijn op dit moment 1925 leden 
 ingeschreven als lid. Dit totaal is verminderd omdat een aantal verenigingen hun 
 ledenaantal opgeschoond hebben. Dus geen zwevende leden die niet gekoppeld zijn 
 aan een team. We zien een positieve trend bij een toename van jeugdteams. Met 
 name bij de senioren zie je een lichte afname.     
 *Vanuit Schagen Actief komt de vraag of er interesse is om Walking Voetbal op in 
 competitie verband op te zetten. Wij wachten de reactie af van de verenigingen en 
 komen hierop terug.  

10        Scheidsrechterzaken, 

            *Er is een scheidsrechteravond georganiseerd voor de start van de competitie.         
Ook was uitgenodigd J. te Kloese. (KNVB scheidsrechter ) 
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               Op deze avond werd als onderdeel de spelregels doorgenomen, evenals de nieuwe 
regels. Er was een levendige discussie. Er werd positief teruggekeken op deze 
avond.               
*De stand van zaken is dat er op dit moment 20 SZVV scheidsrechters actief 
zijn en een 5 tal KNVB scheidsrechters. De scheidsrechtercursusavond van de 
SZVV en Succes heeft geresulteerd dat een 10 tal cursisten  met goed gevolg 
geslaagd zijn. De onderdelen zijn een spelregeltoets en een beoordeling van 2 
wedstrijden. Na geslaagd te zijn krijgen ze een scheidsrechter- tenue + de 
financiële vergoeding. Ook Kleine Sluis heeft Co benaderd om ook deze cursus 
te organiseren.             
*De strafzakencommissie werkt als volgt:      
  - Bestuursdienst levert aan de hand van de bestaande dienstrapportage
 informatie aan bij overtredingen in de wedstrijd.                                      
- schrijven/ mail naar bestuursdienst en scheidsrechter + betrokken spelers 
met de vraag wat er is gebeurd.      
 -rode kaart is standaard 1 wedstrijd schorsing.    
 -strafzakencommissie volgt de handleiding strafzaken KNVB. (2019 – 2020)
 -Daarna komt er een schikkingsvoorstel.     
 - Hierop kunnen ze reageren.      
 - de straf gaat naar de vereniging die de staf doorgeeft aan het lid. 
 - Bij bezwaar worden er nieuwe verklaringen opgevraagd en dat kan tot  
 gevolg hebben dat de straf gehandhaafd blijft of herzien wordt.  
 Bij deze zaken is de rapportage van de scheidsrechter leidend.  
 *Voorstel: We willen als bestuur de grotere verenigingen benaderen met het 
verzoek om te  inventariseren om ook een scheidsrechtercursus te 
organiseren onder leiding van de SZVV samen met hun vereniging. Ons 
voorstel is : De vereniging krijgt dan een bepaalde vergoeding bij het 
aanbrengen van geslaagde scheidsrechters. Het is belangrijk dat er bij 
 grotere verenigingen die mee doen in competitieverband voldoende 
scheidsrechters kunnen worden ingezet. (actiepunt )    

11  Rondvraag,          
 *met de vervanging van de competitieleider per ingang van seizoen 2021-2022 is de 
vraag van het bestuur of er kandidaten zijn vanuit de verenigingen die op deze 
vacature wil reageren. Wij willen deze vacature het liefst uit ons eigen netwerk halen. 
 Er gaat een mailtje uit naar de verenigingen met deze vraag.   
 *Sandor (Succes) De vraag of er wel eens is nagedacht om een 50+ competitie op te 
starten. Het bestuur geeft aan om een enquête naar alle verenigingen te sturen met 
de vraag of hierin een behoefte is. (actiepunt)     
 *Robin (VIOS’79) komt met de vraag met de vraag dat bij de aanmelding van nieuwe 
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leden de gegevens niet compleet zijn (b.v. uploaden foto/ legitimatie , email niet  
aanwezig) Belangrijk is het dat alle aspirant leden zich aanmelden bij de secretaris 
van de vereniging waar ze willen gaan spelen. De secretaris kijkt of alle gegevens 
compleet zijn en meldt de speler aan bij de SZVV.     
  

*De kascommissie gaat door met Karin Nierop en Marcel v.d. Stoop voor de             
komende periode. (na stemming)        
 De kascommissie kan 3 keer herkozen worden. (periode van 2 jaar) 

 Actiepunten beantwoorden,        
 1 Geen vervolgactie. (we handelen in overeenstemming met de AVG) 
 2 We volgen met de spelregels de KNVB.     
 3 4 wedstrijden is mogelijk op één avond. Bij 5 wedstrijden wordt het te laat
 4 5 wedstrijden inplannen op 1 avond gaan we niet doen. 

Actiepunten, 

1 
 

Verenigingen benaderen  
scheidsrechter cursus. 

Bestuur Best. verg. 
6 januari ‘20 

2 
 

Walking footbal: wachten op 
reactie verenigingen. 

Bestuur ALV 

3 
 

Vac. Competitieleider. Bestuur Best. verg. 
5 januari ‘20 

4 
 

Behoefte 50+ comp. 
Enquette naar verenigingen. 

Bestuur Best. verg. 
6 januari ‘20 

5 
 

SZVV Rooster herkiesbaar: 
bestuursleden af en aantreden. 

Bestuur November 2020 

 

 

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