Datum:

28-05-2018

Tijd:

20:00 uur

Plaats:

Ter Aa - Erp

Aanwezig:

Bestuur ZVE, Broviand/Thijs Verhagen tegelwerken, Paerdestal mode,
Vissers-Ploegmakers, WDP draadbewerking/Ketelaars schilderwerken,
Bouwbedrijf Versteegden, Bouwbedrijf Koenen, Café Schansoord 2, XL
Company.

Afwezig:

Ad van Stiphout schilderwerken/Café Schansoord, Addy Manders
meubels, Café van Haandel/Anne Ploegmakers reisadvies,
Installatiebedrijf M. Koolen, BJC tools, Munsters motoren/Kapsalon v.
Zutphen, Stukadoorsbedrijf de Groot, Pellikaan

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Helaas is de opkomst een beetje teleurstellend. Er is van maar liefst 8 teams
niemand aanwezig. Hiervoor staat een boete van € 20,- en zal met de boetes van
afgelopen seizoen in rekening worden gebracht.
2. Afgelopen seizoen
De volgende prijzen worden uitgereikt:
-

Supercup: Ad v. Stiphout schilderwerken/Café Schansoord
Kampioen 1e divisie: XL Company
Kampioen 2e divisie: Broviand / Thijs Verhagen tegelwerken

-

Topscorer 1e divisie: Arni van Zoggel
Topscorer 2e divisie: Rik Lange
Winnaar ‘kleine’ ZVE beker: nog niet bekend tijdens ledenvergadering
Winnaar ‘grote’ ZVE beker: nog niet bekend tijdens ledenvergadering
Sportiviteitsprijs: Café Schansoord 2 & Vissers-Ploegmakers

3. Financieel
- Kascontrole commissie zijn Benny van de Steen en Hugo Bouwmans. Kascontrole
heeft voorafgaand aan de ledenvergadering plaatsgevonden door Hugo Bouwmans.
Benny was op het laatste moment verhinderd. Is door Hugo goedgekeurd en
ondertekend. Volgende kascontrole zal waarschijnlijk wederom voorafgaand aan de
ledenvergadering plaats vinden. Zal tzt een afspraak voor worden gemaakt. Benny is
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aftredend en wordt vervangen door Hein van Kemenade. Hugo blijft nog een jaar
zitten.
- We hebben een overschot op de begroting en hebben dat niet nodig. We hebben
de volgende actie uitgezet om dit kleiner te maken.
-

Contributie sponsors verlagen met € 100,-

Voor 1 Oktober 2018 dienen alle rekeningen betaald te zijn. Het gaat dan om de
boetes van afgelopen seizoen 2017/2018 En de contributie sponsoren en leden voor
seizoen 2018/2019.
4. Leden
Teamlijsten aanvullen voor 1 juli 2018. Alleen volledig ingevulde formulieren worden
in behandeling genomen. Op basis van de ledenlijsten die vanaf dan beschikbaar zijn
wordt de contributie van de leden in rekening gebracht.
5. AVG (privacy wetgeving)
Nieuwe wetgeving vanaf 25 mei 2018 ivm registratie en omgang van
persoonsgegevens. Voorzitter Henri geeft hier wat meer uitleg over tijdens de
vergadering. Er zal een privacy policy opgesteld en gedeeld worden met de
contactpersonen en via de website. Daarnaast zullen we ieder lid een formulier laten
onderteken dat ze akkoord gaan met onze privacy policy.
6. Competitie
- Stukadoorsbedrijf de Groot stopt. Er is 1 aanmelding van een nieuw team. Echter
niet bevestigd, dus daar zitten we nog achteraan. Dan kunnen we weer op 16 teams
komen. Een nieuw team start in de 2e divisie. De competitie van het seizoen
2018/2019 zal starten op vrijdag 7 september. Deze avond zal er in ieder geval
gespeeld worden om de supercup en gaat tussen de kampioen van de 1ste divisie XL
company en de winnaar van de grote ZVE beker (nog niet bekend). De avond zal
aangevuld worden met een aantal competitiewedstrijden.
- 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 zeker geen programma (ivm feestdagen
en/of beschikbaarheid van de zaal) en hoeft dus ook niet als verhindering opgegeven
te worden:
21
22
30
19
26

& 28 december (Kerst)
februari & 1 maart (Carnaval)
maart (Goede vrijdag)
april (Pasen)
april (Koningsnacht)
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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.
Het definitieve programma proberen we uiterlijk 1 september op de website te
plaatsen. Tegen die tijd zullen de contactpersonen geïnformeerd worden.
We streven ernaar om 17 of 24 mei de finale avond te spelen en het seizoen af te
sluiten. Maar dat zal met de competitie indeling nog bekend gemaakt worden.
7. Verkiezing bestuur
Ron van Balen en Patrick Bekkers zijn aftredend en herkiesbaar. Beide worden
herkozen. We zijn nog steeds op zoek naar aanvulling en er is minimaal 1 vacature.
Oneven aantal in het bestuur heeft de voorkeur.
8. Rondvraag
9.

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

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