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Datum: 18-05-2015 

 

Tijd:  20:00 uur 

 

Plaats:  Ter Aa - Erp 

 

Aanwezig: Bestuur ZVE, Broviand/Thijs Verhagen tegelwerken, Ad van Stiphout 

schilderwerken/Café ’t Schansoord, Paerdestal mode, Vissers-

Ploegmakers, Cafe van Haandel/Anne Ploegmakers reisadvies, WDP 

draadbewerking/Ketelaars schilderwerken, Installatiebedrijf M. Koolen, 

Munsters motoren/Kapsalon v. Zutphen, Café ’t Schansoord 2, BJC 

tools, Café ’t Anker, Pellikaan, Bouwbedrijf Versteegden 

 

Afwezig: Stukadoorsbedrijf de Groot, AH/de vloerenmakers, XL Company, 

Bouwbedrijf Koenen, Keyang power tools 

 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Helaas is er van 5 teams niemand aanwezig.  

 

Met afmelding: 

Stukadoorsbedrijf de Groot 

XL Company 

Keyang power tools 

 

Zonder afmelding: 

AH/de Vloerenmakers 

Bouwbedrijf Koenen 

 

Hiervoor staat een boete van € 20,- per team en zal met de boetes van dit seizoen in 

rekening worden gebracht. 

 

2. Afgelopen seizoen 

 

Goed seizoen gehad met weinig problemen. Helaas wel 3 schorsingen. Er is 1 

wedstrijd tijdens de competitie komen te vervallen, omdat een team te weinig 

spelers had. 1 team heeft aangegeven te stoppen (AH/de Vloerenmakers). 

Vooralsnog geen nieuwe aanmeldingen. 

 

De volgende prijzen worden uitgereikt op de afsluitende avond: 

 

- Supercup: XL Company 

- Kampioen 1e divisie: XL Company 
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- Kampioen 2e divisie: Cafe ‘t Anker 

- Promotie/degradatie: Installatiebedrijf M. Koolen 

 

Winnaars ZVE beker, sportiviteitsprijs en topscorers zijn tijdens de ledenvergadering 

nog niet bekend. 

 

3. Financieel 

 

- Kascontrole commissie zijn Rob van Beekveld en Joris van Asseldonk. Kascontrole 

heeft  nog niet plaats gevonden en zal vrijdag voorafgaand aan de feestavond zijn. 

De volgende kascontrole zal voorafgaand aan de volgende ledenvergadering plaats 

vinden. Rob is aftredend en wordt vervangen door Benny v.d. Steen. 

 

- Begroting van afgelopen jaar is sluitend. Komen financieel goed uit. Bijdrage per lid 

en contributie blijven vooralsnog op hetzelfde niveau (€ 20,- per lid en € 500,- 

contributie). Tarieven van de stichting zijn lager dan verwacht. Deze tarieven zijn 

vanaf 1 januari 2015 van kracht. We kijken nog een seizoen aan om eventueel 

daarna financieel tegemoet te komen naar de leden en/of sponsoren. Dit is ook 

afhankelijk van de toekomst van de stichting, want die hebben een ‘zitting’ van 2 

jaar.  

 

4. Leden 

 

Iedere contactpersoon heeft reeds een email gehad 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. 

 

5. Competitie 

 

- De competitie van het seizoen 2015/2016 zal starten op vrijdag 28 augustus. Deze 

avond zal gespeeld worden om de supercup. Deze wedstrijd gaat tussen de 

kampioen van de 1ste divisie XL Company en de verliezend finalist van de ZVE beker 

(nog niet bekend tijdens de ledenvergadering). Het verdere programma van deze 1e 

speelavond is op het moment van de ledenvergadering nog niet duidelijk, want 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 ivm EK. 

Het programma zal zsm bekend gemaakt worden op de website (uiterlijk begin 

augustus). 

 

- 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. Dit jaar kunnen er maximaal 2 verhinderingen per team 

worden opgegeven. Hierna kan er alleen nog geruild worden dmv een ruilformulier.  
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Geef dus, indien nodig, vooraf 2 vrijdagen op waarvan je zeker bent dat je te weinig 

spelers op de been kunt krijgen. Dit voorkomt problemen gedurende de competitie. 

Een aantal vrijdagen is er geen programma en hoeft dus ook niet als verhindering 

opgegeven te worden: 

 

25 december 

1 januari 

5 februari 

12 februari 

25 maart 

 

6. Verkiezing bestuur 

 

Jan van Balen is aftredend en niet herkiesbaar. Hij zal na 29 jaar zijn bestuursfunctie 

neerleggen. We stellen Henri Muis voor als nieuwe voorzitter en alle aanwezige leden 

stemmen hiermee in. Ferry is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen. Jan 

bedankt iedereen voor alle jaren dat hij deze vereniging heeft mogen besturen.  

 

7. Rondvraag 

 

- Willy Huijbers vraagt of de vergadering om 19.30 uur kan zoals voorheen altijd het 

geval is geweest. Bestuur geeft aan dat dit vorig jaar ook al om 20.00 uur was. 

Team v. Haandel dacht van niet. Aanwezige leden stemmen in met 20.00 uur. 

 

- Welke indeling bij welk aantal teams 

 

16 teams -> 2 divisies met elk 8 teams 

17 teams -> 1e divisie met 9 teams en 2e divisie met 8 teams 

18 teams -> 2 divisies met elk 9 teams 

19 teams -> 1e divisie met 10 teams en 2e divisie met 9 teams 

20 teams -> 2 divisies met elk 10 teams 

21 teams -> 3 divisies met elk 7 teams 

 

8.  Afsluiting 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een fijne 

vakantieperiode. Hij sluit de vergadering af. 


