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 Notulen Algemene Leden Vergadering SZVV- 2022-11        

 

Datum :  24 november 2022. 

Locatie:  “Hotel Markstad Schagen. 

Aanvang: 19:30 uur. 

Bestuur: Herrold Pronk (voorzitter), Co Duineveld (wnd secretaris en scheidsrechterszaken), 
Jouke Wester (penningmeester); Dick van den Berg (JWC); Peter Weidema (competitieleider 
en strafzaken). 

Aanwezig afgevaardigden van de volgende verenigingen/ scheidsrechters; 

Marcel van der Stoop, Willem Bakker & Emiel Haijette     ZVV Nieuwe Niedorp 
Rikwin van Zanten                                                             Zvv Vesdo/scheidsrechter 
Pieter van Etten                                                                 FCS United 
Karin Nierop                                                                       VV Dirkshorn 
Sandor Doesburg                                    ZVV Succes 
Nico Beemsterboer                                                            A&M ICT Beheer 
Cor Wals                ZVV Piet Pann 
Michel Jaakke                ZVV Kleine Sluis 
Wensley Wallé               MSV Zeemacht 
Peter Kars                          FC Muggenburg 
Gerwin van Dijken               ZVAP 
Frank van Graas               Sparta ‘67 
Rob Corver                scheidsrechter 
Louis van der Weijde                                                          scheidsrechter 
Piet Kliffen                scheidsrechter 
 
Afwezig met kennisgeving: 

ZVV VZV en onze penningmeester Fred Jansen. 

01     Opening door de voorzitter. 

Na een vertraging van circa 15 minuten vanwege technische aansluiting beamer, opent 
Herrold de vergadering. 
Herrold memoreert het overlijden op 3 september jl. van onze secretaris, Huib van Iwaarden 
op 72 jarige leeftijd, waarbij de nodige “aandacht” is gegeven door en namens de SZVV. 
In de vorige jaarvergadering heeft Peter Kars zich voor de strafzakencommissie aanmeld 
waarbij dan Herrold uittreedt en alleen in geval van bezwaar in beeld is. 
 
02     Vaststellen van de agenda. 

Agenda zoals deze is verzonden, wordt akkoord bevonden en is leidend voor de 
vergadering. 

03     Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er is één ingekomen stuk van ZVV Succes en deze zijn vastgelegd en besproken bij 
respectievelijk: competitiezaken en scheidsrechterszaken. 
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04     Vaststellen van de notulen van 17 maart 2022. 

V.w.b. de notulen de volgende vragen/correcties:  

Vraag van Sandor, ZVV Succes v.w.b. poule indeling van de jeugd op blz. 3, er zou gekeken 
worden naar grotere poules voor de jeugd voor meer wedstrijden.  
Hierop meldt de competitieleider dat er maximaal 6 teams in een poule kunnen worden 
ingedeeld waarbij de teams dan 2x, uit en thuis tegen elkaar spelen.  
Indien onvoldoende wedstrijden in een poule heeft Peter een volledige competitie 
aangemaakt en vervolgens een deel van de wedstrijden laten vervallen.  
Rekening houdend met de najaars- en voorjaarsreeks kunnen teams, na de eindstand in de 
najaarsreeks hoger of lager ingedeeld worden in de voorjaarsreeks. Indien we meer teams in 
een poule indelen loopt deze langer door waardoor we geen ruimte meer hebben voor een 
voorjaarsreeks. 
 
Correctie op punt 11 Strafzaken, geen kandidaat maar deze was er wel namelijk Peter Kars. 
 
Op de actiepuntenlijst heeft de voorzitter op één punt na een akkoord gegeven m.a.w. 
behandeld. Alleen invulling bestuur komt nog aan de orde bij punt 11. 
 
Bij deze worden de notulen goedgekeurd. 
 

05     Financieel verslag 2021-2022 

Bij afwezigheid van Fred neemt Jouke de Verlies- en Winstrekening en de Balans 2021/2022  
stapsgewijs door. Deze is ook na te lezen op onze website: www.szvv.nl, organisatie, 
verantwoording, 2022 november. 

Een vergelijking met het vorige seizoen is vanwege corona niet mogelijk, wel met het 
seizoen daarvoor namelijk die van 2019/2020. Het totaal resultaat is, mede door vrijval van 
covid maatregelen groot € 18.387,00, gekomen op € 54.195,00 wat wordt toegevoegd aan 
het eigen vermogen. Cor Wals merkt op dat er een telfout in het totaalbedrag zit van € 1,00.  
 
Na een toelichting op de balans met een eigen vermogen van € 167.218,00, bedraagt het 
eigen vermogen na correctie: borg € 300,00 en nog te betalen restitutie verenigingen van  
€ 16.000,00 nog € 151.518,00. 
 
Het bedrag boven het vermogen van € 100.000,00 zal aan de verenigingen gerestitueerd 
worden waarbij het bestuur met het voorstel komt om dit over 3 jaar te spreiden: 
De verenigingen hebben voor het nieuwe seizoen een verhoging van de contributie  
ontvangen van 5%, echter de sporthallen verhogen met 10% dus het verschil van rond de    
€ 4.000,00 komt in mindering op het bedrag aan de verengingen. Daarnaast gaat ook een 
deel naar de Jeugdwintercompetitie namelijk €  2.000,00 waardoor voor de verenigingen een 
bedrag van resteert van € 16.000,00.  
Kan de SZVV bijv. vanwege economische oorzaken de voorgestelde “teruggeefregeling” aan 
de verenigingen niet realiseren, heeft zij de mogelijkheid/bevoegdheid dit in de volgende 
jaarvergadering te wijzigen. 

De kascontrolecommissie heeft de jaarlijkse controle uitgevoerd. Na controle is akkoord 
decharge opgesteld en is het bestuur gedechargeerd. Na afloop van de vergadering is de 
kascommissie voor uit te voeren controle voor het seizoen 2022-2023 gevraagd. 

 

 

http://www.szvv.nl
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07 Competitiezaken/Strafzaken 

N.a.v. inbreng 2e punt ingekomen stuk ZVV Succes: het niet kunnen spelen van 
bekerwedstrijden als gevolg van overlijden club icoon.  
Peter geeft hierbij aan dat hij rekening moet houden met een totaal plaatje maar altijd 
probeert een passende oplossing te vinden maar dit lukt niet altijd. In het wedstrijdschema/ 
programma is geen ruimte om deze wedstrijden in te halen. Als dit er was, zou dit uiteraard 
wel plaatsvinden. Voorbeeld is de jeugd die nu meer wedstrijden spelen, programma wordt 
voller waardoor nog minder ruimte om te schuiven in dit soort situaties. 
 
Peter is dit seizoen gestart met 203 teams, 8 meer dan het vorige seizoen. Een poging om 
een 35+ competitie te starten heeft het niet gehaald vanwege onvoldoende aanmelding. Er 
heeft zich een nieuwe vereniging aangemeld met sporthal, dit is Puinhoop United uit 
Heerhugowaard Noord. Hadden 5 teams aangemeld maar spelen nu nog 3 teams.  
Dit seizoen loopt t/m vrijdag 12 mei 2023. Dit vanwege het benodigde aantal speelweken in 
de verschillende klassen. 
In onze regio zijn een 2 tal KNVB teams gepromoveerd, dames DWOW 1 naar de eredivisie 
en Vios ’79 1 naar de 1e divisie. Dit betekent dat voor deze wedstrijden nu 2 uur staat 
hetgeen betekent dat er slechts 2 SZVV wedstrijden op de speelavond gepland kunnen 
worden en de laatste wedstrijd dan 21.50 uur begint. 
Het WK voetbal zorgt voor een uitdaging in de planning namelijk poule wedstrijden op 
doordeweekse avonden alsmede de 1/8, ¼ en ½ finale. Bestuur heeft besloten hier geen 
rekening mee te houden m.a.w. wedstrijden blijven staan in programma. Veel afmeldingen 
voor de vrijdag. 
Mochten scheidsrechters constateren dat er alcohol gedronken is, zal er niet gespeeld 
worden. Maandag 9 januari 2023 gaat de competitie verder maar omdat Peter nog geen 
KNVB programma heeft kan hij nog niet starten met de wedstrijdplanning. 
 
Er is lekkage in sporthal Spartahal waarbij druk is gelegd bij Schagen Actief en de gemeente. 
Euvel zou verholpen moeten zijn. In uiterste geval kan de SZVV de krant benaderen. 
Douches in de Harenkarspelhal geven geen warm water. Pas na 2 minuten water is dit wel 
het geval. Harenkarspelhal valt ook onder Schagen Actief. In deze hal is geen beheerder 
aanwezig. 
Door Sandor, ZVV Succes wordt het defecte scorebord gemeld in de Spartahal. Er is nu een 
mobiel scorebord. Het oude scorebord wordt niet gemaakt/vervangen. 
 
07 Strafzaken 
 
Peter heeft het stokje overgenomen van Co en Peter Kars is als lid van de 
strafzakencommissie toegetreden. Herrold is afgetreden en zal in geval van bezwaar of 
anders om zijn mening gevraagd worden.  
Peter legt vervolgens uit hoe de strafzakencommissie te werk gaat en de wijze van opleggen 
van straffen a.d.h.v. handleiding tuchtzaken KNVB en boetes a.d.h.v. SZVV boetelijst. 
Piet Kliffen vraagt of hij geïnformeerd wordt omtrent de straffen. Dit wordt niet gedaan en de 
KNVB doet dit evenmin. In geval van terugkoppeling kan de strafzakencommissie melden 
dat aan betrokken speler een straf is opgelegd. 
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08     Secretariaat/Ledenadministratie 

Het aantal ingeschreven leden van de SZVV is op dit moment 2080.   

Van de ledenadministrateur, onze ICT-er Ron Klein het volgende: 

- gaarne aandacht voor de aspirant-leden, deze dienen op tijd te worden verwerkt. Na 
3 maanden worden namelijk deze leden door het ledensysteem verwijderd. 

- pasfoto’s zijn vaak of wazig of te groot waar dan vervolgens geen goede foto 
uitgehaald  kan worden voor de ledenadministratie en het lid dan wordt geweigerd. 

Een opmerking vanuit de vergadering is dat als je een oude foto instuurt deze dan wel wordt 
geaccepteerd. Systeem herkent de oude foto niet en accepteert deze als die aan de 
voorwaarden voldoet. Gemeld wordt dat de meeste aangeleverde foto’s verwerkt worden. 

09 Jeugdwintercompetitie 

Dit seizoen de 49e editie waarvoor zich tot nu toe 143 teams hebben aangemeld waarbij we 
dan 1100 kinderen een aantal weken (weer) kennis kunnen laten maken met zaalvoetbal. 
Er zijn tijdens de Jeugdwintercompetitie 700 wedstrijden in 28 poules. Teams spelen 5 a 6 
weken waarbij dan 2 wedstrijden achter elkaar worden gespeeld. Geen pauze tussendoor op 
verzoek van de sporthallen. Kerst en oudejaar valt voor programma van Dick ongunstig 
omdat beide op een zaterdag vallen en er dan niet gespeeld wordt. 
Het programma van de Jeugdwintercompetitie is van 7 januari t/m 18 februari = 7 weken. 
De JO13 speelt in 3-fases en speelt op de vrije KNVB speeldagen, dit zijn 7, 14, 18 januari 
en 18 februari 2023, de jongere jeugd in 4-fases waarbij de 3e fase vrij gevraagd kan worden 
bij de KNVB voor het zaalvoetbal van de SZVV. Afspraken hiervoor zijn met de KNVB 
gemaakt. We spelen in 8 sporthallen waarbij Dick zijn vragen heeft bij de Harenkarspelhal 
gezien eerdere negatieve meldingen. De JO13,12 en 11 spelen met 4 spelers en een keeper 
in de zaal, de jongere teams met 5 spelers en een keeper in de zaal. 
De jeugd van Vios ’79 neemt na een aantal jaren van afwezigheid ook weer deel aan de 
JWC. Schagen United is de grote afwezige in deze competitie. 
De voorzitter memoreert dat hij de afwezigheid van de Schager jeugd erg jammer vindt. 
Enerzijds is het de Schager Zaal Voetbal Vereniging waarbij het 1e team van Scagha ’66 
eredivisie speelt. De sporthallen in Schagen staan hierdoor op de zaterdagen leeg. 
 
Sandor merkt op dat het volgend jaar de 50e editie is. Gaan we dan hier extra’s van maken? 
Bestuur zal zich hier in de komende periode over gaan buigen. Hoewel de SZVV in 1984 is 
opgericht werd deze competitie al eerder onder de vlag van de SZVV door Jaap van der 
Sluijs georganiseerd.  
 
10 Scheidsrechterszaken 

N.a.v. ingekomen 1e stuk van ZVV Succes: scheidsrechters bij jeugd het volgende:  
Kijkend naar de week van 28 november t/m 2 december 2022 zijn er 93 wedstrijden en 
worden er 43 gefloten door KNVB-, SZVV- of verenigingsscheidsrechters.  
Hierin niet meegenomen de scheidsrechters van ZVV Vesdo. Betekent voor het geheel dat 
50% van de wedstrijden door scheidsrechters wordt gefloten.  
Sandor stelt voor om scheidsrechters die aangesteld zijn voor de 1e klasse, in te delen bij de 
jeugdwedstrijden. De jeugd is onze toekomst en moet het op een juiste wijze leren. 
Co geeft aan dat dit een mogelijkheid is maar kan beperkt worden door het programma, 
immers scheidsrechters worden in principe voor 2 wedstrijden aaneen aangesteld. 
Peter W. geeft aan dat hoofdklasse en 1e klasse op de vrijdagavond spelen en 
jeugdwedstrijden minder. Betekent door de weeks meer mogelijkheden maar dan zijn er 
vooralsnog minder scheidsrechters. 
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V.w.b. de verharden van het spel bij de jeugd, het 3e stuk van Succes geeft Sandor aan dat 
dit in zijn ogen toch hard is. Komt deels voort uit het veldvoetbal en anderzijds onbekendheid 
spelregels. 
Peter Kars merkt op dat dit de schuld is van FIFA/KNVB. Als je nu kijkt naar de KNVB teams 
die in de regio Schagen spelen zoals o.m. Scagha ’66 en Vios ’79 zie je dat dit nu de norm is 
dus tegenhouden kan je het niet.  
Zeker als deze jeugd over enkele jaren op dit niveau kan/wil acteren. Ook de spelregelkennis 
is een punt van aandacht bij de jeugd. Neemt niet weg dat het aanstellen van 
scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden de aandacht heeft. 
 
In de vorige ALV is dit punt op actiepuntenlijst gezet, hoe meer scheidsrechters te werven. 
Hierop heeft het bestuur een 2-tal mails naar alle verenigingen verzonden met het verzoek 
om binnen de eigen vereniging te inventariseren wie van de leden in aanmerking kunnen 
komen voor verenigingsscheidsrechter. Hiervoor heeft het bestuur een maximale vergoeding 
in het vooruitzicht gesteld van € 500,00 onder bepaalde voorwaarden. 
Hierop hebben een 2-tal verenigingen gereageerd t.w. Con Zelo die inmiddels 7 verenigings-
scheidsrechters heeft aangemeld en ZVV Succes die naast de SZVV scheidsrechters, een 3 
-tal verenigingsscheidsrechters heeft aangemeld. 
Daarnaast zijn er enkele verenigingen die wel verenigingsscheidsrechters hebben maar deze 
niet aangemeld hebben als lid van de vereniging waardoor ik deze scheidsrechters niet kan 
aanstellen.  
Voor de 2 eerder genoemde verenigingen ontvang ik een opgave van de scheidsrechters 
van de secretaris en kan deze aanstellen voor de wedstrijden in hun hal. M.a.w. prima 
geregeld. De vergoeding is € 100,00 per scheidsrechter met een max van € 500,00. 
Voor de verenigingen die die hun verenigingsscheidsrechters niet hebben aangemeld als lid 
wordt een vergoeding verstrekt van € 50,00. 
Helaas heb ik van een aantal grote verenigingen geen enkele reactie ontvangen. 
 
Het huidige korps SZVV scheidsrechters vergrijsd. Het afgelopen seizoen hebben 2 SZVV 
scheidsrechters zich afgemeld. Van het huidige korps is de oudste 76 en de daaropvolgende 
73 en beide fluiten nog hoofdklasse. 
 
Bestuur is van mening dat de beloning onvoldoende is en wil deze voor het nieuwe seizoen 
de vergoeding éénmalig verhogen naar € 1.000,00 voor de 1e verenigingsscheidsrechter,          
€ 500,00 voor de 2e verenigingsscheidsrechter en € 250,00 voor de 3e verenigings-
scheidsrechter waarbij de aangemelde verenigingsscheidsrechters wel aan de eerder 
genoemde voorwaarden moeten voldoen. Deze vergoeding gaat naar de vereniging. 
Co stelt voor in geval er meerdere verenigingsscheidsrechters zijn, hij een avond langs wil 
komen om op de wijze van Jörn te Kloese spelregels wil toelichten en bespreken. 
Hier memoreert de voorzitter dat dit een voorstel is. De vergadering gaat akkoord en gaat het 
voorstel uitvoeren.  Co zal alle verenigingen omtrent nieuwe voorstel informeren  
  
Voor de start van de competitie was er een planning voor een scheidsrechteravond. 
Deze staat nog steeds op de planning en wel op half januari 2023. Voor deze avond is 
uitgenodigd KNVB scheidsrechter Jörn te Kloese.  
 
11 Bestuursdienstverkiezing/aftredend en opnieuw verkiesbaar 

Huidige bestuur gaat door waarbij Co de functie van waarnemend secretaris voor dit seizoen 
zal gaan invullen. Jouke is na een sollicitatieprocedure aangesteld als penningmeester, 
mogelijk dat dit voor de functie van secretaris ook nodig is. 
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12     Rondvraag 

Rikwin  
Er is na corona nu onduidelijkheid of wel of niet het ruilen van speelveld tijdens de rust.  
Rikwin vraagt of dit gecommuniceerd kan worden. Hierop reageert Peter W. dat we ons 
houden aan de regels van de KNVB. KNVB zegt dat het niet meer verplicht is.  
In principe loopt de klok door en bij niet wisselen meer speeltijd want wisselen kost tijd. 
Voorafgaand aan de wedstrijd kan dit overlegd worden maar waarbij de scheidsrechter 
uiteindelijk wel of niet wisselen bepaald. 
Dank voor bloemetje voor Marian Marees voor 38 jaar secretariaat en nu gestopt is. 
 
Marcel:  
Delegatie bestuur van de SZVV was dit jaar aanwezig bij het 50-jarig jubileum van  
ZVV Nieuwe Niedorp hetgeen zeer gewaardeerd werd. 
 
Sandor: 
Aangaande het bestuursdienstformulier, in de app kan je zien of de spelers spelen, wel of 
niet. Indien niet spelen staan deze cursief. Als het bestuursdienstformulier wordt geprint 
staan alle spelers erop waarbij niet duidelijk is: wel of niet spelen. 
Co zal dit opnemen met Ron Klein, onze ict man. 
 
Peter Kars: 
Vraagt of van de actiepuntenlijst, punt 7 een uitspraak is gedaan. Antwoord is ja want deze 
termijn is 5 jaar. 
De vraag is wanneer voor het laatst deze verstrekt zijn maar volgens onze voorzitter zou het 
best zo weer kunnen zijn dat deze termijn verstreken is. 
 
Rob: 
De pasfoto’s van de spelers in de app lijken bij een aantal personen niet op de werkelijkheid.  
Voor senioren10 jaar  en jeugd 5 jaar dus de gelijkenis kan soms ver te zoeken zijn. Termijn 
bij de KNVB is niet bekend. 
 
Cor Wals 
Wil opmerking maken maar wordt door de voorzitter niet toegestaan, immers we zitten bij de 
rondvraag. Cor wil het dankwoord wil hij aan Willem overlaten.  
Vindt het “jammer” dat er nog steeds zoveel wedstrijden wegens scheidsrechters tekort, 
geleid worden door de bestuursdienst/tijdwaarneming. Hij verzoekt een ieder om rekening te 
houden met dit feit en keep it cool. Zorg voor zelfbeheersing dat hoog in het vaandel moet 
staan. We willen allemaal met plezier zaalvoetballen en dat kan alleen maar op een 
sportieve wijze. Cor is van mening dat alle verenigingsbesturen hun leden hierop moeten 
wijzen. Dit om te voorkomen dat wedstrijden escaleren. 
Peter Kars merkt op dat dit uiteraard ook van kracht is voor alle scheidsrechters. 
De voorzitter merkt n.a.v. dit verhaal dat v.w.b. strafzaken er nog geen gelukkig nog geen 
bijzondere zaken voorgekomen zijn. 
 
Willem 
Namens alle verenigingen wil het bestuur bedanken voor het goede werk dat zij verrichten 
en ziet met vreugde een bedrag voor 13 teams al tegemoet en verzoekt het bestuur op deze 
wijze voort te gaan. Scheidsrechters merkt hij op zal altijd een probleem blijven. 
 
Sandor 
V.w.b. de personen die de bestuursdienst/tijdwaarneming uitvoeren stelt hij voor om de 
scheidsrechter een herkenbaar (geel) shirt te laten dragen. 
Na enige discussie zal dit niet plaatsvinden. 
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Actiepunten 

1 50e editie jeugdwintercompetitie. Bestuur SZVV 01-10-2023 
2 Bestuursdienstformulier print Co 01-02-2023 
3 Brief verenigingen inzake 

verenigingsscheidsrechters 
Co 01-02-2023 

    
Herrold meldt dat bij afwezigheid van Fred hier in de vergadering geen afscheid van hem 
kunnen nemen maar dat dit door het bestuur nog op een gepast moment zal plaatsvinden.  
 
Hij bedankt ieder voor zijn afwezigheid en sluit de vergadering met de mededeling dat er 
voor een ieder nog een banketstaaf ligt. 


