Datum:

11-06-2013

Tijd:

20:00 uur

Plaats:

Ter Aa - Erp

Aanwezig:

Bestuur ZVE, Bouwbedrijf Versteegden, Broviand/Thijs Verhagen
tegelwerken, Noud optiek/Ad van Stiphout schilderwerken, v Dooren
Keukens, Vissers-Ploegmakers, Financieel advies RVL/Café de Paal, XL
Company, VHV/van Haandel, Schilderwerken vd Elzen, WDP
draadbewerking/Ketelaars schilderwerken, Installatiebedrijf M. Koolen,
Munsters motoren/Kapsalon v. Zutphen, AH/de vloerenmakers,
Keyang power tools, BJC tools

Afwezig:

Cafe ’t Schansoord 2, Stukadoorsbedrijf de Groot en Bouwbedrijf
Koenen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Helaas is er van 3 teams niemand aanwezig. Hiervoor staat een boete van € 20,-.
2. Afgelopen seizoen
Goed seizoen gehad met weinig problemen. Helaas is 1 team (Slecoma Boekel) op
ongeveer de helft van de competitie gestopt, omdat ze niet iedere vrijdag voldoende
mensen meer op de been konden krijgen. Ook zijn er 2 wedstrijden op het laatste
moment komen te vervallen, omdat de teams om uiteenlopende redenen niet op zijn
komen dagen. 1 team heeft aangegeven te stoppen (Zwemschool Drie-essen).
De volgende prijzen zijn uitgereikt op de afsluitende avond:
- Supercup: Noud Optiek/Ad van Stiphout schilderwerken
- ZVE beker: XL Company
- Kampioen 1e divisie: Schilderwerken vd Elzen
- Kampioen 2e divisie: Stukadoorsbedrijf de Groot
- Promotie/degradatie: AH/de vloerenmakers ten koste van Financieel advies
RVL/Café de Paal
- Sportiviteitsprijs: Vissers-Ploegmakers
- Topscorers: 1e divisie Youri Vissers en 2e divisie Erik vd Bosch
3. Financieel
- Kascontrole commissie zijn Marcel Hendriks en Paul vd Tillaart. Kascontrole heeft
voor aanvang van de vergadering plaats gevonden en goedgekeurd. Paul vd Tillaart
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is aftredend en wordt vervangen door Rob van Beekveld. De volgende kascontrole
zal wederom voorafgaand aan de 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 Oktober 2013. Op het
moment dat deze deadline niet gerespecteerd wordt zullen er, volgens het
regelement, sancties volgen.
- De penningmeester heeft een begroting opgemaakt voor volgend seizoen met de
financiële situatie van de vereniging. Hieruit blijkt dat door een oplopende zaalhuur,
bevriezing van de contributie voor de sponsor, de ledentientjes en enkele andere
uitgaven er een tekort zal zijn. Gemeente heeft ook al aangegeven dat het tarief
voor de zaalhuur de komende jaren alleen maar zal stijgen. Daar staat tegenover dat
we door een terugloop van teams en leden minder inkomsten hebben. Om het
begrotingstekort op te vangen stel het bestuur voor om de contributie voor de leden
te verhogen van € 10,- naar € 20,-. Een meerderheid van de aanwezige leden stemt
hiermee in.
- Het bestuur gaat kijken naar de kosten en deze waar mogelijk proberen te
beperken. Er zal een afspraak worden gemaakt met de gemeente om te praten over
de stijgende zaalhuur. Subsidie of iets dergelijks was voorheen niet mogelijk, omdat
we een vereniging zijn zonder jeugdleden. Dat is nu nog steeds zo. Ook de kosten
die we betalen aan de KNVB zullen kritisch worden bekeken.
4. Competitie
- De competitie van het seizoen 2013/2014 zal starten op vrijdag 16 augustus. Het
seizoen start met de wedstrijd om de supercup. Deze wedstrijd zal gaan tussen de
kampioen van de 1ste divisie zijn Schilderwerken vd Elzen en de ZVE beker winnaar
XL Company. Het verdere programma is op het moment van de ledenvergadering
nog niet duidelijk, want dit is afhankelijk van het aantal teams dat volgend seizoen
deel zal nemen aan de competitie. Het einde van het seizoen proberen we ergens in
Mei te plannen. Het is nog niet duidelijk welke vrijdagen er niet gevoetbald kan
worden ivm beschikbaarheid van de zaal of vakantietijd. Het programma zal zsm
bekend gemaakt worden.
- Afhankelijk van het aantal teams zullen de wedstrijden om de ZVE beker wederom
beginnen met poulewedstrijden. Daarna knock-out fase. We proberen deze
wedstrijden zoveel mogelijk op vrijdagen te plannen. Hier kan echter van afgeweken
worden, waardoor er bekerwedstrijden op woensdag gespeeld moeten worden. Dat
zal tzt bekend gemaakt worden.
- Ieder team dient voor 1 juli alle vrijdagen door te geven waarop je als team niet
kunt voetballen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden met het maken van
het wedstrijdschema. Hierna kan er alleen nog geruild worden dmv een ruilformulier.
Geef dus vooraf al alle vrijdagen op waarvan je zeker bent dat je te weinig spelers
op de been kunt krijgen. Dit voorkomt problemen gedurende de competitie.
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- Zoals eerder aangegeven zijn er 2 teams gestopt en zijn we nog op zoek naar
vervanging. Alle andere 18 teams hebben zich al ingeschreven. We hebben een
aanvraag van 1 nieuw team liggen, maar hebben nog niet officieel ingeschreven.
- Bijhouden van topscorers is goed bevallen en willen we voortzetten. Iedereen is het
daarmee eens echter is er wel wat twijfel over het invullen hiervan door de
aanvoerders na de wedstrijd. Veel zijn dan vergeten wie er gescoord heeft. Vraag of
de tijdwaarnemer dit niet meteen kan doen nadat er gescoord. Dit checkt hij met
iemand van de bank. Dit kan een optie en nemen we mee als bestuur om verder te
bespreken. Echter als er geen wissels zijn gaat dit lastig worden.
5. Leden
Iedere contactpersoon krijgt een mail met daarin een overzicht van de huidige
spelerslijst. Eventuele wijzigingen dienen voor 1 juli te worden doorgegeven. Daarna
worden op basis van deze spelerslijsten de facturen opgemaakt. 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. Niet volledig
ingevulde formulieren/ontbrekende documenten worden niet in behandeling
genomen. Grensrechter en coach moeten ook ingeschreven worden. Mits deze niet
op de lijst komt als speler zitten hier geen kosten aan verbonden.
6. Verkiezing bestuur
Ferry van Zutphen en Ron van Balen zijn aftredend en herkiesbaar. Beide
bestuursleden worden herkozen.
7. Rondvraag
- 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.
- Welke indeling bij welk aantal teams
18
19
20
21

teams
teams
teams
teams
8.

->
->
->
->

2 divisies met elk 9 teams
1e divisie met 10 teams en 2e divisie met 9 teams
2 divisies met elk 10 teams
3 divisies met elk 7 teams

Afsluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een fijne
vakantieperiode. Hij sluit de vergadering af.
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