
 

 

Notulen ledenvergadering van 21 september 2016. 

 

Aanwezig het bestuur muv J. Duif ( vakantie) en de teams waarvan de afgevaardigde de 

presentielijst heeft ondertekend.  

 

De secretaris legt in het voorwoord uit waarom en wanneer de heer W. Anker afscheid heeft 

genomen en dat de bedoeling was dat hij tijdens het spelen van een wedstrijd op 9 mei 2016  

uitgezwaaid zou worden. Door het behalen van het landskampioenschap van PSV gingen de eerste 

twee wedstrijden op die avond  niet door en is het afscheid van Wim op kleine schaal gevierd in de 

aanwezigheid van een aantal oud-bestuursleden. Door de KNVB is Wim benoemd als lid van 

verdienste. Wim blijft nog optreden als scheidsrechter dus een praatje maken kan altijd nog. Ook 

hebben de teams gemerkt dat er op het gebied van de spelerspassen en wedstrijdformulieren het een 

en ander is veranderd. Suggesties blijven van harte welkom. Tenslotte wordt verzocht de 

presentielijst te ondertekenen. 

 

1. Voor het bestuur hebben zich geen leden schriftelijk aangemeld. Daar het bestuur pas sinds 

kort in deze samenstelling functioneert acht het bestuur een wijziging in het bestuur niet 

raadzaam. Daarom is in de uitnodiging niet opgenomen dat er bestuursleden aftredend of 

herkiesbaar zijn. Wel kan iemand zich aanmelden als voorzitter van de vereniging. Deze 

functie is nog steeds vacant.. 

 

2. De notulen van de ledenvergadering d.d. 16 september 2015 worden ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

3. Het jaarverslag 15/16 van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. Daarnaast wordt 

ook het huishoudelijk reglement, waarin een aantal wijzigingen zijn opgenomen, 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

4 Het financieel jaarverslag 15/16 wordt nader toegelicht door de penningmeester.                       

Doordat diverse posten (zeer) voordelig uitvielen werd het boekjaar afgesloten met een positief 

saldo van € 2.327,75. Het vermogen is te groot geworden. De teams die in het seizoen 15/16 

met de competitie meededen zullen een korting ontvangen van € 50,00 per team. De contributie 

voor het nieuwe seizoen wordt voor zowel de dames als de heren vastgesteld op € 600,00 per 

team. BTT vraagt of als een wedstrijd niet doorgaat deze nog wordt ingehaald. Het bestuur zegt 

dat deze wedstrijd niet wordt ingehaald, De uitslag wordt vastgesteld op 2-0 voor het team dat 

is opgekomen en aan het team dat niet is opgekomen wordt een boete opgelegd. BRO 

constateert dat dus € 1.500,00 wordt ingeteerd in het nieuwe seizoen. Het bestuur beaamt dit 

vanwege de goede financiele positie is dit mogelijk. BTT constateert dat dan drie nieuwe teams 

het volledige deelnamegeld moeten betalen. Dat is correct.  

 

In de begroting voor 16/17 wordt uitgegaan van een verlies van ongeveer € 2.935,00. Hoewel 

de kascommissie de stukken nog niet heeft ondertekend maar wel heeft ingezien en akkoord is 

verlenen de leden de penningmeester decharge. 

 

5. De competitie 16/17 wordt gestart met 22 heren- en acht damesteams. Drie teams zijn 

nieuw. Het ligt in de bedoeling om naast de competitie ook een bekerprogramma te laten 

verspelen. Deelname aan de beker is gratis. Voor 1 oktober as zal er een mededeling verschijnen 

op de website. Wanneer de bekercompetitie exact wordt verspeeld is nog niet bekend. De 

spelerspassen zullen voortaan digitaal te zien zijn. Alleen spelers waarvan de spelerspas digitaal 

te zien is mogen meedoen. Uitsluitend kan alleen Theo Ijkhout ontheffing tot deelname  



                                 

                                                                    – 2 –  

 

 

6. te verlenen. Er zijn geen spelregelwijzigingen. 

 

 

 

7. De kascommissie bestaat nog maar uit een persoon. Het is niet zo dat het bestuur zijn eigen 

in- en uitgaven gaat controleren. Alsnog meldt de heer R. Frederix ( Gar. Autobest) zich aan 

voor de kascommissie. 

 

8.  Jacques deelt mede dat de scheidsrechters blijven fluiten bij een doelpunt. De nieuwe 

spelregel is nl. dat er niet gefloten hoeft te worden voor een doelpunt. Het fluiten geeft meer 

duidelijkheid. Ook deelt hij mede dat er vier scheidsrechters alsnog een cursus hebben gevolgd 

en geslaagd zijn. Daarnaast  merkt hij op, naar aanleiding van diverse vragen, dat het moeilijk is 

de scheidsrechters op een lijn te krijgen. Elke spelregel wordt door een scheidsrechter toch 

anders benaderd. Ook de voetballers zal je niet op een lijn krijgen. Elke individu reageert 

anders. Alleen waar ligt men de acceptatiegrens? Daaraan kan nog het een en ander verbeterd 

worden.  

 

9. Inzake de website zijn geen vragen, Gemerkt is dat de website vaak bezocht. wordt.    

 

9. Rondvraag. 
Door BRO en Cader/Linssen wordt opgemerkt dat er geen leden tijdens de competitie van de 

een naar de andere vereniging mogen worden overgeschreven. Dit geeft onenigheid en 

competitievervalsing weer. Het bestuur is het hiermee eens en zal in het vervolg de regels 

hanteren zoals het hoort.  

Marantz en de Babbel vragen of er een competitiestop is tijdens de feestdagen. Het bestuur 

bevestigt dit. 

Rest. FF  vraagt zich af wanneer de bekerwedstrijden plaatsvinden. Het bestuur laat dit nog in 

het midden daar zij eerst de reacties van de deelnemende teams wil afwachten.  

BRO vraagt tot wanneer spelers aangemeld kunnen worden. Dat is tot 1 februari 2017 mits zij 

niet hebben meegespeeld bij een ander team in het seizoen 15/16. Uitzondering is als dat team 

definitief gestopt is.  

 

 

Okt. 2016  


