Notulen Algemene ledenvergadering SZVV- 2022

CONCEPT

Datum : 17 maart 2022.
Locatie: “Het Oude Slot” Markt 21 Schagen.
Aanvang: 19:30 uur.
Bestuur: Co Duineveld (scheidsrechterszaken/strafzaken); Fred Jansen (penningmeester);
Dick van den Berg (JWC); Peter Weidema (competitieleider).
Aanwezig afgevaardigden van de volgende verenigingen/ scheidsrechters;
Gerwin van Dijken

ZVAP

Fred Buter

scheidsrechter

Jordie Manie & Ber Meulemans

ZVV Vios ‘79

Marcel van der Stoop, Willem Bakker & Emiel Haijette

ZVV Nieuwe Niedorp

Rikwin van Zanten

Zvv Vesdo/scheidsrechter

Peter en Ricardo Kars

FC Muggenburg

Pieter van Etten

FCS United

Karin Nierop

VV Dirkshorn

Sandor Doesburg & Rene Biegstraaten

ZVV Succes

Louis van der Weijde

scheidsrechter

Nico Beemsterboer

A&M ICT Beheer

Afwezig met kennisgeving de volgende verenigingen/ scheidsrechters/ bestuursleden;
Scagha ‘66; Hyundai Dirk Barten; ZVV Piet Pann;
Rob Corver; Niels Sprenkeling
Herrold Pronk (voorzitter) Huib van Iwaarden (secretaris)
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Opening door de voorzitter

Co Duineveld heet iedereen welkom en opent de ledenvergadering. Hij geeft aan dat hij de
vergadering zal leiden omdat de voorzitter verhinderd is.
Co vraagt 1 minuut stilte voor de 3 oud-bestuursleden Guus van Brederode, Jan van
Opzeland en Marius Kant. Die ons sinds de vorige ALV zijn ontvallen.
Hij gaat even kort in op de heftige periode waarin we gezeten hebben vanwege de
coronapandemie.
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Vaststellen van de agenda

Co neemt de agenda door en vraagt aan de leden of er nog agendapunten zijn.
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Mededelingen en ingekomen stukken

Omdat de secretaris is verhinderd vanwege corona zal de competitieleider notuleren. Er zijn
geen ingekomen stukken.
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Vaststellen van de notulen van 28 november 2019

De notulen zijn doorgenomen en vastgesteld. De actiepunten komen we verder in de
vergadering op terug.
05

Financieel verslag 2020-2021

Fred heeft de Balans/Winst en verliesrekening 2021 stapsgewijs doorgenomen. Deze is ook
na te lezen op onze website: www.szvv.nl, organisatie, verantwoording, 2021 oktober.
De rode draad is dat de SZVV ondanks de coronapandemie niet veel heeft ingeteerd op het
eigen vermogen. Dit komt o.a. omdat we gebruik hebben gemaakt van de diverse
overheidsregelingen.
Jordi Manie van ZVV Vios ’79 heeft een vraag over hoe de teruggave aan de verenigingen
wordt bepaald bij een niet volledig uitgespeelde competitie? De penningmeester legt uit dat
de rekensom is geweest: vooraf berekende wedstrijden min de daadwerkelijk gespeelde
wedstrijden min afdracht aan de KNVB. Hij geeft aan dat hij voor Vios ‘79 een exacte
berekening wil maken zodat zij hier beter inzicht in krijgen. Actie Fred Jansen.
Rikwin van Zanten van Vesdo vraagt of het mogelijk is om bijvoorbeeld een cadeau te geven
vanuit de SZVV aan alle verenigingen. Dit omdat hij het eigen vermogen van de SZVV wel
redelijk hoog vindt. De penningmeester legt uit dat de hoogte van het eigen vermogen juist
bedoeld is om tegenslagen op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld als we via de regelingen van
de overheid niet uitgekeerd hadden gekregen. Dan hadden we diverse vaste kosten vanuit
het eigen vermogen moeten betalen. En dat had dan eenvoudig gekund. Het bestuur gaat
een besluit nemen over het idee van een cadeau en kijken of de vastgestelde hoogte van het
eigen vermogen nog correct is. Actie bestuur SZVV.
Jaarlijkse Kascontrolecommissie heeft de jaarlijkse controle uitgevoerd. Na controle is
akkoord decharge opgesteld. Ook is de huidige kascommissie voor het seizoen 2021-2022
aangesteld.
06

Begroting 2021 – 2022

Omdat het seizoen nog maar 6 weken duurt is deze begroting niet gemaakt en wordt deze
ook niet besproken.
07

Competitiezaken

Door de pandemie was het een periode met de nodige uitdagingen. Steeds andere regels
zoals bijvoorbeeld het controleren van de QR-code. Beheerders van sporthallen die
probeerden om beheerderstaken van de sporthal over te dragen aan de gebruikers. Er zijn
veel discussies geweest. Ook met verenigingen over hoe om te gaan met de op dat moment
geldende overheidsmaatregelen. Het was een heftige periode waarbij ons doel altijd is
geweest om zoveel mogelijk wedstrijden te organiseren. Voor zover dat mogelijk was. Op dit
moment zijn we door het einde van de lockdown en het opheffen van alle
overheidsmaatregelen in iets rustiger vaarwater terecht gekomen. De afgelopen 2 weken
waren er gemiddeld 10% (last-minute) annuleringen van wedstrijden. De 3 weken daarvoor
was dit nog 15% per week. Vanwege alle vertragingen die we hebben opgelopen gaat het
seizoen 1 maand langer door dan normaal.
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Dus t/m eind mei i.p.v. eind april. De KNVB gaat zelfs door t/m half juni met
zaalvoetbalwedstrijden. Hierdoor zal de inschrijfdatum waarop de teams voor het nieuwe
seizoen ingeschreven moeten zijn ook 1 maand opschuiven. Van eind mei naar eind juni. De
secretarissen van de verenigingen krijgen hier nog een bericht over.
Vanwege de lockdown en de vele uitgevallen wedstrijden gaat het niet lukken om in alle
klassen de competitie helemaal uit te spelen. In de klassen waar de competitie niet
uitgespeeld kan worden zal geen kampioen aangewezen worden. Er zal wel promotie en
degradatie plaats vinden waarbij het bestuur hierover beslist bij de niet uitgespeelde
competities. In de beker moeten alleen de finales nog gespeeld worden. De meeste
bekerfinales zullen eind mei gespeeld worden. Bij klassen waar de competitie eerder af is
kan de bekerfinale ook eerder gespeeld worden.
Net als bij de JO15 en de JO17 willen we volgend seizoen bij de JO19 ook een voorjaars en
najaar-competitie invoeren. Dit heeft 2 voordelen: de teams worden na de kerstvakantie weer
op sterkte ingedeeld. En er kunnen in januari weer nieuwe teams instromen.
Hierover is een vraag van Sandor Doesburg van Succes. Kunnen er in de poules bij de jeugd
in het voorjaar en najaar meer teams ingedeeld worden? Nu speel je namelijk best wel vaak
tegen dezelfde teams omdat de poules uit 4 of 5 teams bestaan. Co geeft aan dat de
beperking in de software ligt. Bij de KNVB-jeugdcompetities worden maximaal 6 jeugdteams
ingedeeld in een poule. De competitieleider gaat kijken of er een mogelijkheid is om de
poules iets groter te maken. Actie Peter Weidema
Inventariseren behoefte 35+ competitie. Er hebben zich tot nu toe 3 teams opgegeven die
aan deze nieuw op te zetten competitie mee zouden willen doen. Bij de inschrijving voor
teams voor het nieuwe seizoen komt ook de mogelijkheid om een team voor de 35+
competitie in te schrijven.
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Secretariaat/Ledenadministratie

Het aantal ingeschreven leden van de SZVV is op dit moment 2034 en stijgende.
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Jeugdwintercompetitie

Dick van den Berg legt uit dat de SZVV in de winterperiode ook een jeugdwintercompetitie
organiseert in diverse sporthallen in de kop van Noord-Holland. Deze competitie is bedoeld
voor jeugdteams die op het veld voetballen. Zodat ze in de winter ook een periode in de zaal
kunnen voetballen. De animo van verenigingen om hieraan mee te doen is tanende. Ook is
er in de loop van de tijd steeds minder ruimte van de KNVB gekomen. In 2020/2021 is er
vanwege de pandemie helemaal niet gespeeld. Deze winter is ongeveer de helft van alle
wedstrijden uitgevallen. Er zijn toch nog 660 wedstrijden gespeeld verdeeld over 11
sporthallen. Vanwege de overheidsmaatregelen werden er deze winter steeds 2 wedstrijdjes
achter elkaar gespeeld door de teams. In plaats van 1 wedstrijd spelen, 1 wedstrijd rust en
weer 1 wedstrijd spelen. Daarvoor hebben we veel complimenten gekregen. Dit jaar was de
48e editie. Dus over 2 jaar een jubileum van de 50e editie.
10

Scheidsrechterszaken

Voor de start van de competitie is er weer een scheidsrechter avond georganiseerd. Deze
werd gegeven door KNVB scheidsrechter J. te Kloese. Deze avond werd door de
deelnemers als zeer geslaagd ervaren.
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Op dit moment zijn er per week ongeveer 10 tot 15 scheidsrechters beschikbaar binnen de
SZVV. Er zijn tussen de 80 en 90 wedstrijden per week. Een aantal scheidsrechters is de 70
reeds lang gepasseerd. Er zijn ook een aantal verenigingen die scheidsrechters binnen de
eigen vereniging laten fluiten. Maar deze scheidsrechters worden niet officieel aangesteld als
scheidsrechter en fluiten meestal ook niet in een scheidsrechters tenue. Uitzondering hierop
is Succes. Het is dus noodzakelijk dat er nieuwe scheidsrechters worden opgeleid. Er
ontstaat een discussie of je verenigingen moet verplichten om nieuwe scheidsrechters te
leveren of dat het misschien beter is om verenigingen te belonen die het wel lukt om nieuwe
scheidsrechters te werven. Het bestuur zal hierover vergaderen en dit terug koppelen naar
de verenigingen. Actie Bestuur SZVV samen met alle verenigingen
Er was een vacature voor een deel van de taken binnen de strafzakencommissie maar deze
is al ingevuld door Peter Weidema. Peter Kars biedt aan om de strafzakencommissie te
komen versterken. Het bestuur maakt hier graag gebruik van. Want het feit dat de
strafzakencommissie op dit moment alleen bestaat uit zittende bestuursleden is eigenlijk
geen goede situatie. Deze situatie is ontstaan toen de vorige strafzakencommissie ermee is
gestopt, en er geen nieuwe vrijwilligers gevonden konden worden. Co legt uit wat de
strafzakencommissie o.a. als taken heeft. Bij een melding in de bestuursdienstrapportage
van een rode kaart worden per e-mail verklaringen opgevraagd van alle partijen.
Scheidsrechter/bestuursdienst en beide teams. Dan komt de strafzakencommissie bij elkaar.
En aan de hand van de verklaringen wordt gekeken in het tuchtreglement van de KNVB wat
de eventuele straf zou moeten zijn bij een bepaald vergrijp. De commissie doet dan uitspraak
en communiceert dat weer met de desbetreffende verenigingen.
Emiel Hajiette geeft aan dat hij niet altijd reactie heeft gekregen op een bezwaar/verklaring
die hij heeft ingestuurd namens een speler van zijn vereniging. Co geeft aan dat dit in
principe wel altijd gedaan wordt, maar dat er ook af en toe mails in zijn spambox terecht zijn
gekomen.
Co geeft aan dat het bestuur van plan is om de boete uit de boetelijst voor een
ongerechtigde speler, spelend bij andere vereniging, boete voor eigen vereniging te verlagen
van €100,- naar €25,-. Dit is dit seizoen een aantal keren voorgekomen en het wordt als zeer
onrechtvaardig ervaren dat deze boete zo hoog is. Dit zal ingaan m.i.v. het nieuwe seizoen
2022-2023. Actie Bestuur SZVV
Vios ’79 geeft aan dat zij bij strafzaken soms te laat hun verklaring in hebben gestuurd
volgens de strafzakencommissie. Co geeft aan dat dit inderdaad al een aantal keer gebeurd
is dit seizoen. Ook nu is er om een verklaring gevraagd in een strafzaak en is hierop geen
verklaring ontvangen door de commissie. Zodat er al wel een uitspraak gedaan wordt zonder
de verklaring van de vereniging. Dit gaat intern niet helemaal goed bij de vereniging. Dit zal
binnen de vereniging uitgezocht worden. Co geeft aan dat hij voortaan ook een uiterste
datum van reageren in de e-mail zal vermelden. Actie Co Duineveld
Sandor Doesburg geeft aan dat hij 3 nieuwe scheidsrechters heeft die de cursus willen
volgen bij Succes. Co geeft aan dat er ook aan het begin van het nieuwe seizoen 1 of 2
scheidsrechter avonden georganiseerd gaan worden zodat ook nieuwe scheidsrechters
opgeleid kunnen worden.
Er wordt ook geopperd of de vergoeding voor scheidsrechters niet omhoog kan. Fred geeft
aan dat het fiscaal niet mogelijk is om een hogere vrijwilligersvergoeding te geven.
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Bestuursdienstverkiezing/aftredend en opnieuw verkiesbaar

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de functies van voorzitter,
strafzaken/scheidsrechterszaken en jeugdwintercompetitie. De huidige bestuurders geven
aan graag door te willen gaan. Dit wordt hiermee bevestigd.
De penningmeester heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als penningmeester.
Hiervoor is een sollicitatieprocedure gestart. Onder andere d.m.v. een advertentie in het
Noord-Hollands Dagblad. Hierop is 1 geschikte kandidaat afgekomen waarmee het gesprek
aangegaan zal worden. Wordt vervolgd dus.
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Rondvraag

Nico Beemsterboer (A&M ICT beheer) vraagt of de kosten in het nieuwe seizoen omhoog
zullen gaan. De penningmeester geeft aan dat hij verwacht dat de tarieven van de
sporthallen omhoog zullen gaan en dus ook de kosten voor de verenigingen.
Rikwin van Zanten vraagt hoe het zit met het periodiek verstrekken van nieuwe
scheidsrechter tenues. Bijvoorbeeld 1x per 5 jaar. Dit onderwerp zal worden meegenomen
bij de eerstvolgende bestuursvergadering. Actie bestuur SZVV
Emiel Haijette vraagt of de links voor de bestuursdiensten voortaan iets eerder verstuurd
kunnen worden. Peter geeft aan deze voortaan eerder te gaan versturen. Actie Peter
Weidema
Willem Bakker wil het bestuur bedanken dat we hier weer bijeen zijn en dat we weer lekker
aan het voetballen zijn met zijn allen.
Vios ’79 wil graag uitleg over de rekening van het afgelopen seizoen. De penningmeester
geeft aan dat hij de berekening hiervan zal opsturen. Actie Fred Jansen
Actiepunten
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Berekening maken voor Vios ’79
van de rekening afgelopen
seizoen.
Een besluit nemen over het idee
van een cadeau voor de
verenigingen en kijken of de
vastgestelde hoogte van het eigen
vermogen nog correct is.
Kijken naar de mogelijkheid om
de jeugdpoules voorjaar en najaar
groter te maken.
Bekijken op welke manier we
nieuwe scheidsrechters kunnen
gaan werven.
Bij eerste e-mail over strafzaken
de uiterste datum van reageren
vermelden.
De boete uit de boetelijst voor een
ongerechtigde speler, spelend bij
andere vereniging, boete voor
eigen vereniging te verlagen van
€100,- naar €25,-.

Fred Jansen

01-06-2022

Bestuur

ALV

Peter Weidema

Voor begin nieuwe
competitie 20222023.
Bestuur samen met Voor begin nieuwe
alle verenigingen
competitie 20222023.
Co Duineveld
Per direct.

Bestuur
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Voor begin nieuwe
competitie 20222023.
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Beslissen over het periodiek
verstrekken van scheidsrechter
tenues aan scheidsrechters.
Bestuursdiensten eerder
versturen.

Bestuur

ALV

Peter Weidema

Per direct.

Co bedankt iedereen voor zijn afwezigheid en sluit de vergadering.
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