ZVE

Zaalvoetbal Vereniging Erp

Datum:

07-05-2011

Tijd:

20:00 uur

Plaats:

Ter Aa - Erp

Aanwezig:

Bestuur ZVE, Bouwbedrijf Koenen, Bouwbedrijf Versteegden,
Broviand/Thijs Verhagen tegelwerken, Cafe ’t Schansoord 1, Noud
optiek/Ad van Stiphout schilderwerken, v Dooren Keukens,
VES/Vakgarage A. vd Linden, Vissers-Ploegmakers, Club
Broadway/WDP draadbewerking, Finan. Adv. R.v.Lankveld/Café de
Paal, XL Company, VHV/van Haandel, Kanters Bedrijven, DOS

Afwezig:

Albert Heijn & de Vloerenmakers, Schilderwerken vd Elzen,
Zwemschool Drie-essen, Munsters motoren/kapsalon van Zutphen,
Cafe ’t Schansoord 2, Stukadoorsbedrijf de Groot en Slecoma Boekel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Helaas is er van 7 teams niemand aanwezig. Hiervoor staat een boete van € 20,-.
2. Afgelopen seizoen
De voorzitter geeft aan dat het seizoen goed gelopen is. Gelukkig weinig strafzaken,
maar helaas wel 3 wedstrijden uitgevallen door het niet op komen dagen van
teams/te weinig mensen om te spelen. De supercup is gewonnen door Bouwbedrijf
Versteegden en de ZVE beker door Noud optiek/Ad van Stiphout schilderwerken. De
wedstrijden om promotie/degradatie zijn gewonnen door Vissers-Ploegmakers en ’t
Schansoord 2. Kampioenen zijn Noud optiek/Ad van Stiphout schilderwerken (1ste
divisie); XL Company (2de divisie); Broviand/Thijs Verhagen tegelwerken (3e divisie).
3 teams hebben aangegeven te stoppen. We zijn nog op zoek naar nieuwe
inschrijvingen om de competitie vol te krijgen. 2 nieuwe teams hebben inmiddels
aangegeven te willen starten. Hierover later in deze vergadering meer.
3. Financieel
- Kas controlecommissie zijn Benny van der Steen en Frank van der Werff.
Kascontrole heeft voor aanvang van de vergadering nog niet plaats gevonden.
Hiervoor zal een alternatieve datum afgesproken worden door de Penningmeester
Benny van der Steen en Frank van der Werff zijn beide aftredend en worden
vervangen door Marcel Hendriks en Paul van de Tillaart. De volgende kascontrole zal
voorafgaand aan de volgende ledenvergadering plaats vinden.
- De betaling van de contributie voor afgelopen seizoen is goed verlopen. De
deadline voor de betalingen van het aankomende seizoen is 1 November. Op het
moment dat deze deadline niet gerespecteerd wordt zullen er, volgens het
regelement, sancties volgen.
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4. Competitie
- De competitie voor het seizoen 2012/2013 zal starten op vrijdag 17 augustus. Het
seizoen start met de wedstrijd om de supercup. Deze wedstrijd zal gaan tussen de
kampioen van de 1ste divisie zijn Noud optiek/Ad van Stiphout schilderwerken en de
nummer 2 van de 1ste divisie Bouwbedrijf Versteegden. Het verdere programma is op
het moment van de ledenvergadering nog niet duidelijk, want dit is afhankelijk van
het aantal teams dat volgend seizoen deelnemen aan de competitie. Dit jaar vallen
er weinig vrijdagen uit. Op 23/11 is het lost in music en is de zaal bezet. Tijdens de
kerstperiode is er opnieuw een volledig programma (28-12 & 04-01). De vrijdagen
voor en tijdens de carnavalsvakantie zijn wel vrij gehouden (08-02 & 15-02).
- Het voetballen van de poulewedstrijden voor de ZVE beker is wederom gepland op
woensdagen. Loting voor de poulewedstrijden zal gedaan worden op de
eerstvolgende bestuursvergadering na 1 juli.
- Ieder team dient voor 1 juli alle vrijdagen door te geven waarop niet gevoetbald
kan worden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden met het maken van het
wedstrijdschema. Vanaf 1 juli staat het programma op de website. Hierna kan er
alleen nog geruild worden dmv een ruilformulier. Het is wel de bedoeling om binnen
de cyclus van 6 wedstrijden te ruilen. Dit om te voorkomen dat er later in het
seizoen tweemaal kort achter elkaar tegen dezelfde tegenstander voor de competitie
gevoetbald moet worden.
- Er zijn nog enkele teams die zich nog niet ingeschreven hebben voor het nieuwe
seizoen. Dit kan na afloop van de ledenvergadering of daarna middels het formulier.
- Marcel Hendriks heeft een mail naar alle contactpersonen gestuurd om na te
denken over het terug gaan naar 2 divisies. Hij geeft een aantal argumenten waarom
hij graag terug wil naar 2 divisies. Deze ingezonden brief is besproken tijdens de
ledenvergadering.
- Zoals eerder aangegeven stoppen er 3 teams en zijn we nog op zoek naar
vervanging. Inmiddels is het vrijwel zeker dat er 2 nieuwe teams beginnen. Echter
om de competitie weer vol te maken zal er nog 1 nieuw team ingeschreven moeten
worden. We hebben verschillende scenario’s en houden een stemronde in de
ledenvergadering:
20 teams -> 2
3
21 teams -> 2
3

divisies:
divisies:
divisies:
divisies:

9x
4x
1x
12x

Op basis van bovenstaande uitslag blijven we dus spelen in 3 divisies van elk 7
teams als we 3 nieuwe teams hebben en de competitie daarmee uit 21 teams
bestaat. Vinden we echter geen 3e team en hebben we voor volgend seizoen 20
teams, dan gaan we terug naar 2 divisies. Nieuwe teams kunnen zich nog aanmelden
tot 1 juli en daarna zal bekend gemaakt worden in welke opzet volgend seizoen
gespeeld gaat worden.
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5. Sportiviteitprijs
De winnaar van de sportiviteitprijs 2011/2012 is bouwbedrijf Koenen. Dit team is de
gelukkige winnaar van een plofbal.
6. Leden
Iedere contactpersoon krijgt een mail met daarin een overzicht van de huidige
spelerslijst. Eventuele wijzigingen dienen voor 1 juli te worden doorgegeven.
Formulieren voor het aanmelden van nieuwe leden en het overschrijven van leden
zijn te downloaden via de site. Hierop staat precies omschreven wat de bedoeling is
en formulieren dienen volledig ingevuld te worden ingeleverd bij Ron van Balen.
7. Verkiezing bestuur
Jan van Balen en Patrick Bekkers zijn aftredend en herkiesbaar. Beide bestuursleden
worden herkozen.
8. Het 25 jarig jubileum ZVE
Vrijdag 16-03 en zaterdag 17-03 stonden volledig in het teken van het 25 jarig
jubileum ZVE. Dit jubileum is prima verlopen en we hebben veel positieve reacties
gehad. Het bestuur bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
9. Rondvraag
- Topscoorderslijst per divisie
Per divisie bij gaan houden wie er gescoord heeft en deze lijst publiceren op de
website. Aan het einde van het seizoen een prijsje voor de topscoorders. Voorstel om
dit bij te laten houden door de tijdwaarnemer en na afloop te laten ondertekenen
door de aanvoerders. Goed voorstel en we nemen dit mee in de volgende
bestuursvergadering.
- Scheidsrechters op 1 lijn
Ervoor zorgen dat de scheidsrechters op 1 lijn zitten en de regels op dezelfde manier
hanteren. Eventueel bij belangrijke wedstrijden/finale’s ipv 2 scheidsrechters werken
met 2 lijnrechters en 1 scheidsrechter. Tijdens de volgende bijeenkomst met de
scheidsrechters zal dit besproken worden.
- Regel terug spelen op de keeper
Onduidelijk hoe deze regel in elkaar steekt. Scheidsrechters hanteren deze regel
verschillend. Regel zal opnieuw besproken worden en apart op de website worden
geplaatst. Helaas kunnen we niet afwijken van de knvb regels in het wedstrijd
regelement, want dat geeft teveel verwarring.
- Ledentientje
Waarom worden er nog ledentientjes betaald als er zoveel geld in kas is. Wel een
dure feestavond die door de club betaald wordt, maar toch dit tientje erin houden.
De penningmeester geeft aan dat we de contributie voor de sponsoren ‘bevroren’
hebben en de prijsstijgingen van onder andere de zaalhuur opvangen door het heffen
van ledentientjes. Dat er uiteindelijk een positief resultaat op de balans is komt door
de boete’s. Op het incasseren van boete’s kan eigenlijk niet begroot worden. De
penningmeester neemt dit wel mee om te bespreken tijdens de kascontrole.
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- Boete’s
Hoe zit het precies met de boete’s. Worden deze wel goed bijgehouden, gefactureerd
en betaald door de teams? Bestuur geeft aan dat er boete’s bestaan op verschillende
overtredingen. Deze worden nauwkeurig geregistreerd. Aan het einde van het
seizoen krijgt ieder team rekeningen voor de contributie van het nieuwe seizoen en
de boete’s van het afgelopen seizoen. Deze dienen net zoals de contributie voor 1
november betaald te worden.
10. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een fijne
vakantieperiode. Hij sluit de vergadering af.
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