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Datum: 15-05-2017 

 

Tijd:  20:00 uur  

 

Plaats:  Ter Aa - Erp 

 

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

schilderwerken/Café Schansoord, Paerdestal mode, Vissers-

Ploegmakers, Café van Haandel/Anne Ploegmakers reisadvies, WDP 

draadbewerking/Ketelaars schilderwerken, Installatiebedrijf M. Koolen, 

BJC tools, Café ’t Anker, Bouwbedrijf Versteegden, Bouwbedrijf Koenen 

 

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

Stukadoorsbedrijf de Groot, XL Company, Autobedrijf v. 

Schijndel/Pellikaan 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Van 5 teams is er helaas niemand aanwezig. Hiervoor staat een boete van € 20,- en 

zal met de boetes van afgelopen seizoen in rekening worden gebracht. 

 

2. Afgelopen seizoen 

 

Seizoen is goed verlopen met leuke bekerfinales op de afsluiting. Positieve reacties 

ontvangen over het spelen van de ‘kleine’ en ‘grote’ ZVE beker. Vooral de strijd om 

het kampioenschap van de 1e divisie is t/m de laatste speelronde spannend geweest. 

Zijn wel wat geluiden geweest over beoordeling van scheidsrechters in bepaalde 

wedstrijden en verdeling van tijden die teams hebben moeten spelen tijdens de 

competitie.  

 

1 team, BJC Tools, heeft aangegeven ermee te stoppen. Blijft gelukkig wel sponsor. 

We hebben 1 aanmelding van een nieuw team ontvangen die verder gaan met deze 

sponsor. Deze wisseling was voor het einde van het seizoen nog niet bekend en er 

waren destijds nog geen nieuwe aanmeldingen. Vandaar dat we dit seizoen niet 

gespeeld hebben om promotie/degradatie. Er is wat verdeeldheid binnen een team 

over het wel/niet spelen van deze wedstrijd, maar de meerderheid van de 

aanwezigen is het ermee eens om die niet meer te spelen (na stemming). Komend 

seizoen nemen we de promotie/degradatie wel weer op in het programma. 

  

De volgende prijzen zijn behaald: 

 

- Supercup: Ad v. Stiphout schilderwerken/Café Schansoord 

- Kampioen 1e divisie: XL Company 

- Kampioen 2e divisie: Autobedrijf v. Schijndel/Pellikaan 
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- Topscorer 1e divisie: Kevin v.d Laar 

- Topscorer 2e divisie: Perry de Waard 

- Winnaar ‘kleine’ ZVE beker: Installatiebedrijf M. Koolen 

- Winnaar ‘grote’ ZVE beker: Ad v. Stiphout schilderwerken/Café Schansoord 

- Sportiviteitsprijs: Café ’t Schansoord 2 

 

3. Financieel 

 

- Kascontrole commissie zijn Aard van de Hurk en Benny van de Steen. Kascontrole 

heeft voorafgaand aan de ledenvergadering nog niet plaats gevonden, omdat ze 

allebei niet aanwezig konden zijn. Hij zal hier in overleg met de commissie zsm een 

alternatieve datum voor prikken (waarschijnlijk ergens in september). Volgende 

kascontrole zal voorafgaand aan de ledenvergadering plaats vinden. Benny is 

aftredend en wordt vervangen door Hugo Bouwmans. Marcel oppert om voortaan een 

team te benoemen, die 2 personen afvaardigen, om de controle uit te voeren. Komt 

anders altijd op dezelfde mensen neer. Goed idee e iedereen stemt hiermee in. Het 

bestuur gaat kijken wie het afgelopen jaren hebben gedaan en op basis daarvan 

wordt er een indeling maken voor het seizoen erna. 

 

-  We hebben een overschot op de begroting en hebben dat niet nodig. Wat gaan we 

hiermee doen?  

 

We noemen een aantal ideeën die we tijdens de bestuursvergadering genoemd 

hebben en vragen de leden hierover mee te denken. Ideeën zijn: 

 

- 1 of meer wedstrijden minder per vrijdag 

- Meer vrijdagen in de winter vrij houden (andere activiteiten in ter Aa) 

- Contributie sponsors verlagen 

- Prijs consumpties op speeldagen lager 

- Toernooi (laten) organiseren voor jeugd (vanaf 12 / 13 / 14 jaar ofzo) 

 

Contributie per lid (€ 10,-) willen we er in ieder geval in blijven houden om 

‘vervuiling’ van de ledenlijst tegen te gaan. 

 

Waarom relatief weinig aanmeldingen? Genoemd worden: veel activiteiten, dus 

kiezen voor een andere sport/tijdsbesteding. Mogelijkheden om te zaalvoetballen 

niet/te weinig bekend. Moeite om sponsor te vinden. En daardoor financiële drempel 

te hoog.  

 

Wat kunnen we als vereniging doen om proberen meer aanmeldingen te krijgen? 

Meer promoten van onze vereniging en mogelijkheden bij de jeugd vanaf 16 jaar. 

Begeleiden in het opzetten van een nieuw team.  

 

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 
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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 komen als speler zitten hier geen kosten aan verbonden. 

 

5. Competitie 

 

- Komend seizoen hebben we 16 teams. De competitie van het seizoen 2016/2017 

zal starten op vrijdag 8 september. Deze avond zal gespeeld worden om de supercup 

en gaat tussen de kampioen van de 1ste divisie XL company en de winnaar van de 

grote ZVE beker Schilderwerken Ad v. Stiphout/Café Schansoord. Het verdere 

programma van deze 1e speelavond is op het moment van de ledenvergadering nog 

niet duidelijk. 

 

- Ieder team kan voor 1 juli maximaal 2 verhinderingen opgegeven. Hierna kan er 

alleen nog geruild worden dmv een ruilformulier.  

 

Geef dus vooraf 2 vrijdagen op waarvan je zeker bent dat je niet kunt of te weinig 

spelers hebt. Een aantal vrijdagen is er geen programma en hoeft dus ook niet als 

verhindering opgegeven te worden: 

 

22 – 29 december (Kerst) 

9 – 16 februari (Carnaval) 

1 april (Goede vrijdag) 

27 april (Koningsdag) 

 

Afhankelijk van het programma kan het zijn dat er meer vrijdagen vrij worden 

gehouden in het programma. Maar dat is op het moment van de ledenvergadering 

nog niet bekend.  

 

Wedstrijdschema is nog onbekend. Om meer wedstrijden te krijgen kunnen we 

eventueel weer 3x tegen elkaar spelen ipv 2x. Maar wat is de invloed op het aantal 

wedstrijden/weken en wat zijn de financiële gevolgen?  

 

Anderzijds kunnen we ook terug naar 5 wedstrijden per avond. Dan beginnen we om 

19u en de laatste wedstrijd om 22u.  

 

De meerderheid stemt in met 5 wedstrijden per avond. Bestuur geeft aan dat deze 

opzet wel eerst besproken moet worden met de stichting. De zaal is per avond 

minder lang bezet en daarnaast gebruiken we wel enkele avonden extra. 

 

Het definitieve programma proberen we uiterlijk de laatste week van augustus op de 

website te plaatsen. 

 

6. Regel terugspelen op de keeper 

 

Regelmatig wordt de huidige regel ter discussie gesteld. Alleen terug op de keeper 

vanuit een dood spelmoment, op eigen helft mag de keeper de bal maximaal 4 
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seconden in bezit houden en op de helft van de tegenstander vrij om mee te 

voetballen. Keepen wordt vaak als ‘saai’ ervaren, want het is door deze regel lastiger 

om deel te nemen aan het spel.  

 

We hebben 3 voorstellen: 

 

- Handhaven (niet terug op keeper) 

- Terugspeelregel als in het veld 

- Zaalvoetbal reglement KNVB 

 

Meerderheid stemt voor het handhaven van de huidige regel. Deze zullen we 

nogmaals duidelijk formuleren, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Voorname 

redenen zijn dat het nu ‘eindelijk’ duidelijk is, de wedstrijd dood gemaakt kan 

worden als je altijd terug mag spelen en een ‘balvaardige’ keeper nu toch ook 

gewoon mee op kan komen. 

 

7. Werving scheidsrechters en teams 

 

We hebben al weer enkele jaren te maken met vergrijzing en terugloop in het team 

van scheidsrechters. Afgelopen seizoen 1 nieuwe ingeschreven en we stellen de 

vraag of er animo is of mensen goed rond willen vragen in de kennissenkring. 

Interesse horen wij graag. Wellicht wat rekening houden met indelen van 

wedstrijden op basis van divisie (1 of 2) en ‘toppers’ ook als het ware aan te wijzen. 

We moeten putten uit een klein team waar we heel blij mee zijn en die we op basis 

van beschikbaarheid indelen. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de 

omstandigheden.  

 

Eventueel de mogelijkheid om de zaal beschikbaar te stellen van 18 – 19u voor de 

jeugd vanaf 14 jaar (of nog jonger, maar dat is nader te bepalen) of per team vanuit 

het zaalvoetbal. Wellicht dat we hierdoor de bekendheid en interesse vanuit de jeugd 

kunnen vergroten. Henri geeft aan dit via het veldvoetbal te polsen ivm interesse. 

 

8. Verkiezing bestuur 

 

Henri Muis en Ferry van Zutphen zijn aftredend en herkiesbaar. Beide worden 

herkozen. We zijn nog op zoek naar aanvulling en er is minimaal 1 vacature. Oneven 

aantal in het bestuur heeft de voorkeur. 

 

9. Rondvraag 

 

- Whats app groepje met contactpersonen om belangrijke dingen te vermelden. 

 

10.  Afsluiting 

 

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

vakantieperiode. Hij sluit de vergadering af. 


