
Aanwezig : Ronald verhoek, Michiel Tamarus, William Kik, Sjoerd Hamstra, Kees Verkerke, 
Theo Verkaart, Fred Kramer , Kevin Veerhoek, Piet vd Kasteele, Michel Holm, Marcel 
Duinhouwer. 
 
Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd 
 
Terugblik competitie 2017 / 2018 
Bestuur samenwerking ging prima, Nico website en standen, en tevreden over competitie. 
Wel enkele schorsingen uitgedeeld. 
Teveel afmeldingen aan het einde van het seizoen, zonde van tijd van scheidsrechters en 
kosten. 
 
Fred : Team dat te laat komt, vaak voorgekomen dat een team 5 minuten te laat. Vooral bij 
de eerste wedstrijd was dit vaak het geval. We gaan in ieder geval bijhouden hoe vaak een 
team te laat is, mogelijk op het wedstrijdformulier. 
 
KNVB app is misschien ook mogelijk ipv wedstrijdformulieren, Niels gaat uitzoeken of dit 
mogelijk is. Wat is het gevolg van het invullen van gele kaarten en rode kaarten. 
 
Kevin Veerhoek: 1e klasse vaak tegen elkaar, 5 keer tegen elkaar was teveel. Wordt bij 
vooruitblik verder behandeld. 
2e klasse A en B is goed bevallen. 
 
Theo : Vervelend Stella 2 met te weinig spelers. Spelers van 1 deden mee met 2. Marcel en 
Michel geven aan dat het dan uiteindelijk een keuze tussen niet voetballen of toch voetballen 
is. Toch voetballen en 5 - 0 verliezen is de keuze van Stella. 
 
Sportiviteitsprijs 
Gewonnen door vleesboerderij Boot. 
 
Uitleg financiën 
201 euro winst, vorig contributie verhoogd naar 600 heeft effect gehad. 
Kersttoernooi goed verlopen. 
Zaalhuur blijft 2,5% toenemen. 
 
Kascommissie 
Financiën goedgekeurd door Ronald en Niels. 
Niels stopt ivm bestuurswerkzaamheden. 
Ronald geeft aan dat team Faxe stopt. Ronald blijft het doen. 
Fred komt erbij, Michiel is reserve. 
 
Vooruitblik competitie 2018 - 2019 



Whizzburger Renesse komt er bij en zal in de 2e klasse starten.. Team Faxe en LT de 
haven (nog geen officiele afmelding gehad) zullen stoppen. 
LT de haven zat in 1e klasse. CS Telecom komt er waarschijnlijk bij en willen mogelijk in de 
2e klasse starten. Indien ze daadwerkelijk aanmelden zullen ze in de 1e klasse worden 
ingedeeld. 
Tevens zal Hanse Staalbouw nog gevraagd worden of ze naar de 1e klasse willen meedoen. 
 
De opzet met klasse 2A en 2B blijft gehandhaafd. 
 
Idee Michel Holm : 1e klasse samenvoegen met competitie bevelanders. Kees gaat Goes 
benaderen om te kijken. 
 
2e klasse B Fietsoutlet gaat in ieder geval naar A. Overige met loting. 
 
Financiële begroting 
Kersttoernooi wordt weer uitgegaan van hetzelfde aantal teams. 
Contributiefactuur, betaaltermijn binnen maand is 25 korting, is 400 euro verschil. 
Dit is ooit ingevoerd ivm slecht betalen. Iedereen akkoord met het schrappen van deze 
korting. 
Begroting is goedgekeurd. 
 
Rondvraag 
Fred : 1e klasse 2 scheidsrechters. Gaat soms te snel en het gaat echt ergens om. William 
gaat kijken wat mogelijk. 2e scheidsrechter en mogelijk thuisspelende ploeg levert een 
grensrechter. Voorkeur gaat naar 2e scheidsrechter.  
Mogelijk ook in 2e klasse. 
 
Kevin : Hoop op team extra eerste klasse. Ook prima optie als team 2 er te weinig heeft om 
toch te voetballen en alsnog 5 - 0 te verliezen. 
 
Piet : Hoop ook op extra teams in de eerste klasse 
Michel : niks te melden 
Marcel : Scheidsrechters zelf leveren is niks van gekomen? William: wel iets mee gedaan, 
Bilal is wel toegevoegd. Er zijn er eventueel nog meer kandidaten. Maar niet in de originele 
opzet 
Niels : niks te melden 
Ronald : niks te melden, 7 spelers. 
Michel : niks te melden 
William : terugblik scheidsrechter gedeelte. Bezetting was prima. Minder commentaar op de 
scheidsrechters dit jaar, positiever dan vorig jaar. 
Sjoerd : Niks te melden en geen klachten. 
Kees : Contracten zijn weer naar Laco, de vakanties zijn uit de contracten gelaten. 
Competitie start 2e week september, de 12e. Beker rond de kerst. 
Zeeuws kampioenschappen Terneuzen, was redelijk sfeerloos toernooi. 10 man publiek. 
Goes was stuk gezelliger. 
Theo : Niks te melden 


