
 
Notulen ALV Zaalvoetbal HDL seizoen 2019 - 2020  
Plaats: Dinther, Sportcafé Pietertje 
Datum/tijd: 26-08-2019, 20:00 uur  
 
Afwezig met berichtgeving: geen. 
Afwezig zonder berichtgeving: El Torro en Total Pack. 
 
Aanwezige teams: 
Naam     Team    functie 
Camiel van Doorn       Bestuur voorzitter 
Toon van Meurs       Bestuur vice-voorzitter 
Hans Megens        Bestuur secretaris 
Martin v.d. Steijn   Huro Auto’s   Bestuur ledenadministratie 
Jens de Laat    Loomans / v.d. Heijden  Bestuur penningmeester 
Bob Verhoeven    Loomans / v.d. Heijden 
Martijn Swartjes   de Klippels   Bestuur competitieleider 
Stan Bosch    de Klippels 
Rob v.d. Steijn    Fc Pap /+500 
Ruben van Dijk    Fc Pap / +500 
Sam van Ingen    Verheijden / Lucius 
Tim van de Ven    Impregneren doe je zelf.nl 
Mees Dekker    impregneren doe je zelf.nl 
Wouter Langens   ZVV Jong en Oud 
Rob van Zutphen   ZVV Jong en Oud 
Per van Niftrik    Mollies Tegelcentrum 
Teun van Mil    Mollies Tegelcentrum 
Peter van de Pas   van Lieshout Dier en Tuin 
John Brugmans    Vobra – van Zoggel 
Peter van Kessel   Vobra – van Zoggel 
Willy van den Berg   HS Manders 
Carloi van Heessel   HS Manders 
Mitchel Dijkhoff    van den Akker Aquaservice 
Gerben van Lieshout   van den Akker Aquaservice 
 
 
Opening:  
Welkom aan alle aanwezige leden door voorzitter Camiel van Doorn. Er worden weer enkele 
bijzondere zaken besproken waarin de ALV een keuze kan maken. We gaan het hebben over de 
opzet van de competitie, de beker maar ook over de begroting. Verder komen wijzigingen in het 
bestuur aan bod. Stel je vragen gerust onder de vergadering en anders is er nog een mogelijkheid bij 
de rondvraag. Vermeld je naam en je team op de presentielijst. Er is voor iedereen koffie, thee of een 
andere consumptie verkrijgbaar. De vergadering verloopt door middel van een presentatie die 
aangeboden wordt op het grote scherm hiervoor. De Algemene Ledenvergadering geschiedt 
voorafgaand aan het seizoen zodat eventuele belangrijke wijzigingen nog doorgevoerd zouden 
kunnen worden.  
 
Notulen vorige algemene ledenvergadering seizoen 2018-2019  
De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 augustus 2018 zijn gedeeld met de teams. 
Inhoudelijk en tekstueel zijn er geen vragen, op- of aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld, met dank aan de notulist.  
 
Verslag vorig seizoen, algemeen deel  
Seizoen 2018-2019: In totaal 15 strafrapporten. Geen ernstige zaken gelukkig. Aantal strafrapporten is 
teruggelopen maar zo ook het aantal deelnemende teams. Zorg in ieder geval er voor dat je op komt 
dagen. Dat je er als team bent en ook als scheidsrechter.  
 
Seizoen 2019-2020  
We starten het nieuwe seizoen met 1 team minder. E&E is jammer genoeg gestopt. Er zijn nog 14 
zaalvoetbalteams over. We hopen nog steeds op uitbreiding met jeugd. 



Financieel  
Het financiële gedeelte wordt uitgelegd door penningmeester Jens de Laat. Een vraag uit de ALV is of 
wij als overkoepelende vereniging gemeentelijke subsidie krijgen. Dat is niet het geval.  
We hebben de minimale liquiditeit bereikt die we moeten houden. De cijfers zijn toegelicht door de 
penningmeester. Over de inkomsten zijn inhoudelijk geen vragen. Inhoudelijk moeten de jaartallen in 
de presentatie aangepast worden maar de bedragen die daarin worden genoemd kloppen. 
In de bestuurskosten zit ook de feestavond van de leden daarom is daar een aanzienlijk bedrag 
geboekt.  
 
Kascontrole  
Verslag kascontrole commissie, controledatum maandag 26 augustus 2019, voor de vergadering. 
Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen in de boekhouding en in de vergadering wordt decharge 
verleend aan de penningmeester. Reactie: De financiën waren duidelijk. 
 
Nieuwe kascommissie komend jaar 2020:  van Lieshout Dier & Tuin (2e jaar), Frank Lucius BS / 
Catering Verheijden en ZV Jong en Oud (beiden 1e jaar)  
 
Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar: Hans Megens en Jens de Laat. Worden beiden in het bestuur herkozen. 
Aftredend en niet-herkiesbaar: Camiel van Doorn. Hij stopt eind van komende seizoen als voorzitter. 
Binnen het bestuur is gekeken naar een oplossing en Martijn Swartjes zal de voorzittershamer 
overnemen. Martijn was competitieleider. Dit wordt overgenomen door Jens de Laat. Toon van Meurs 
is vicevoorzitter en Martin van der Steijn en Ivar Roefs zijn bestuursleden. Blijft over de functie van 
penningmeester. Deze moet nog toebedeeld worden. We werken elkaar altijd in vanuit de oude taak 
naar de nieuwe bestuurstaak. Gevraagd wordt of er in de vergadering iemand is die wil toetreden tot 
het bestuur. Niemand meldt zich. Derhalve is geloot en dient Impregnerendoejezelf.nl een bestuurslid 
te leveren (penningmeester) 
Zwaarte van de functies is ongeveer 6x per jaar 1 uur vergaderen en verder 1 uur per week aan 
werkzaamheden.  
 
Voorstel competitieindeling 
Competitie-indeling met 15 teams: 

1. 1 ronde van 14 teams 1x tegen elkaar, na de winterstop splitsing in 2 poules hoogste 7 en 
laagste 7. Nog 1x tegen elkaar.  

2. 2 poules met A-poule 7 teams en B-poule van 7 teams, A-poule 3x tegen elkaar, B-poule 3x 
tegen elkaar 

Optie 2 wordt gekozen! Dat betekent 18 competitiewedstrijden per team. 
 
Voorstel Bekertoernooi  
Bekertoernooi met 13 deelnemers: 

1. Opzet met 3 poules van 3 teams en 1 poule van 4 teams, minimaal 2/3 wedstrijden 
2. Knock-out systeem met voorronde en 3 rondes.  

Optie 1 wordt gekozen ! Poules en daarna knock-out. 
 
Scheidsrechter vanuit teams  
Te weinig animo voor scheidsrechterspoule. Teams leveren zelf een scheidsrechter. 
Er wordt verzocht geen telefoonnummers op de site te zetten in verband met de AVG. 
Lijst met scheidsrechters op de site voor vervanging. Dat kan dan met een app. 
 
Groepsapps  
Groepsapp opnieuw inrichten voor teamleiders en competitieleider (bestuur Martijn Swartjes) zodat; 
Wijzigingen in het speelschema snel doorgegeven kunnen worden en teamleiders onderling snel 
kunnen communiceren.  
 
Wijziging 2018 rode boekje  
Let op:  B.5.8 
Leden zijn lid van de vereniging tot minimaal het einde van het lopende seizoen. Het verhuizen van 
leden tijdens het seizoen van het ene naar een ander team binnen onze vereniging is mogelijk, indien 
de betreffende speler geen speelminuten heeft gemaakt gedurende hetzelfde seizoen. Deze mutaties, 



waarbij de leden in principe gewoon lid blijven van de vereniging, dienen ook te geschieden via de 
eerder genoemde Deelname-/Mutatieformulieren waarvan een voorbeeld is te vinden in bijlage H 3.1; 
 
Spelregels  
KNVB-spelregels per 01-07-2017:  
‘Handboek arbitrage Zaalvoetbal seizoen 2018/2019’ is van kracht alsmeder spelregels 2015. 
https://www.knvb.nl/handboek-arbitrage-zaalvoetbal  
We kennen onze zes afwijkende spelregels. Deze werden nog eens doorgenomen in de presentatie. 
De vergadering besluit om deze regels te handhaven. Verder blijven wij de regels volgen van de 
“Handleiding Scheidsrechters Zaalvoetbal (augustus 2015) die nog altijd van kracht zijn. 
Uitzonderingen zie 1 t/m 6 die in de presentatie uitgelegd worden.  
Aandacht voor: 

• Niet dragen van gevaarlijke voorwerpen (o.a. sieraden) 
• Slidings zijn niet strafbaar als er geen tegenstander in de buurt is  
• Eerst vijf meter afstand, dan pas gaan de vier seconden in  
• Bal moet altijd stilliggen bij: beginschop, de intrap, de hoekschop, de strafschop, indirecte of 

directe vrije schop  
• Scheidsrechters kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Bij voldoende aanmeldingen 

informeren we bij de KNVB of er een scheidsrechterscursus georganiseerd kan 
worden.  

 
Strafcommissie: 

• Strafcommissie seizoen 2019-2020; Toon van Meurs (voorzitter) 
• Automatische rode kaart regeling (eerst volgende wedstrijd geschorst) 
• Communicatie over uitspraak naar alle betrokkenen via mail  
• Overzicht strafzaken op de site 

 
Digitale wedstrijdformulieren  

• Digitaal wedstrijdformulier te gevoelig voor storing website en foutmeldingen iPad, dus; 
• Definitief dit seizoen werken met een papieren formulier:  

• Invullen met pen 
• Deelnemende spelers aanvinken op spelerslijst  
• Na afloop ondertekenen door scheidsrechter en beide aanvoerders  
• Via foto delen in groepsapp, zodat competitieleider het formulier kan verwerken  
• Instructie op wedstrijdformulier 
• Zo mogelijk de tablet alleen gebruiken als daarop de groepsapp gebruikt kan worden 

(Verzoek aan Tino om dit technisch te bekijken) 
• Gebruik verder de map ZAALVOETBAL in de zaal om de wedstrijdformulieren te 

deponeren. Dan kan de competitieleider deze nakijken. 
• Zorgen voor voldoende formulieren in de Zaert. 

 
Begroting 2019-2020  
Er is dit jaar evenredig naar vorig jaar begroot omdat we niet meer kunnen interen op de financiën.  
Let wel dat we met minder teams zijn. Jens behandeld de begroting. Zie daarvoor de sheets van de 
presentatie. Als het goed is gaan we komend seizoen 21,50 euro overhouden. Begroting is 
goedgekeurd door de vergadering.  
 
Loting bekertoernooi 
Poule 1: Loomans v.d. Heijden, Impregneren doe je zelf, Vobra-van Zoggel en Total Pack. 
Poule 2: HS Manders, van Lieshout dier en tuin, van den Akker Aquaservice 
Poule 3: Mollies Tegelcentrum, Fc Pap / +500, Huro Auto’s 
Poule 4: ZVV Jong en Oud, Frank Lucius / catering Verheijden en de Klippels. 
 
Rondvraag  
Vraag uit de vergadering van Peter van Kessel hoe we er meer jeugd bij kunnen betrekken. Zijn er 
nog andere initiatieven mogelijk dan het jeugdtoernooi. 
We kunnen contacten leggen met de jeugdleiders van Heeswijk, Avesteyn en WHV. Misschien liggen 
er kansen van sponsoring of subsidiering vanuit de gemeente / wethouder van sportzaken. Denk 
daarbij aan het reduceren van tarief voor de jeugd. 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/49421/handboek-arbitrage-veld-en-zaalvoetbal-beschikbaar


Tevens werd gevraagd wanneer Camiel gaat aftreden. Dat zal officieel gebeuren bij de feestavond 
aan het einde van dit seizoen. 
 
Sluiting  
De voorzitter Camiel van Doorn bedankt iedereen voor zijn komst en wenst namens het bestuur alle 
leden een mooi seizoen 2019-2020. 
  

Notulist, Hans Megens. (Secretaris) 


