
Algemene Ledenvergadering ZieZaVo  
Datum : Woensdag 26 augustus 2020 
Locatie : Vergaderruimte Laco, Zierikzee 
 
Aanwezig:  
 

● Sjoerd Hamstra (scheidsrechter) 
● Nico Hillebrand (bestuur) 
● Kees Verkerke (bestuur) 
● Niels van der Linde (bestuur & Grenzeloos / Kort) 
● Theo Verkaart (bestuur) 
● Tomas van Oosterom (ASVB 1 en 2) 
● Rick Slingerland (Hanse staalbouw) 
● Peter Bijzet (Vleesboerderij boot) 
● Leendert van Heukelom (van Heukelom group) 
● George van Heukelom (van Heukelom group) 
● Joris Spitholt (Stormachtig) 
● Kevin Veerhoek (Ginsterveld / strandloper 1 en 2) 
● Joachim van Leeuwen (fiets outlet) 
● Bilal Al Ashqar (ZSC / Van oeveren) 
● Mike de Voogd (ZSC / Van oeveren) 
● Remi Lievense (Stella boys 1 en 2) 
● Marcel Duinhouwer (Stella boys 1 en 2) 
● Michiel Tamarus (Torenboys) 
●  

 
Teams afwezig: 

● C.S. Telecom S.B. 
● FC Kerkwerve - 't Oliegeultje 
● Van klinken montage 
● TZN 
● Intersport Zierikzee 
● D.D.E.Z.O.M  

 
Opening en mededelingen: 
19.30u opent Kees de vergadering. 
Met nadruk nogmaals aandacht voor de richtlijnen van RIVM het komend seizoen. 
 
Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken 
 
Notulen vorige vergadering 27 mei 2019 
Geen op of aanmerkingen, goedgekeurd. 
 
Terugblik competitie 2019/2020: 
12 maart Corona, alles stopgezet. 2 weken gemist. 
Kampioenen waren al bekend. 
2021 opnieuw Zeeuws kampioenschappen in Zierikzee, 3e week april. 
 
Veel afmeldingen van teams, heel vaak op het laatste moment. 
Zorgt voor veel extra werk en problemen om woensdagmiddag afmeldingen nog te regelen. 
 

Bestuursverkiezing 

William Kik is afgetreden, een vijfde bestuurslid is wenselijk. 

Tot nu toe geen aanmeldingen voor nieuwe leden. 

 

Financieel overzicht 

Volgt mogelijk nog een subsidie vanuit gemeente / overheid. 

 



Competitie 2020/2021: 

Voorstel van Heukelom om 2 klassen te maken, geaccepteerd door de aanwezige teams. 

van Heukelom Group, Intersport Zierikzee, AVSB - Schipper accountants gaan naar de 1e klasse. 

 

Voorjaarsvakantie mogelijk vrijhouden ivm wintersport. 

Bekercompetitie over 3 dagen indien mogelijk 

 

Scheidsrechters 

Te weinig scheidsrechters, vergoeding is 10 euro per wedstrijd. 

Tip van Remy Lievense, voetbalteams aanschrijven op het eiland. 

Diverse leiders gaan het bij de vereniging navragen :  

Stella : MZC 

ZSC/Van oeveren : ZSC 

Van Heukelom group : Nieuwerkerk 

Ginsterveld : Westhoek 

ASVB : Brouwershaven, heeft mogelijk al een veldscheidsrechter om te benaderen 

 

Huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk reglement is uitgedeeld aan alle aanwezige leden. 

Dinsdagavond afmelden als deadline, procedure voor afmelden wordt nog gedeeld. 

 

Rode kaart is standaard 4 wedstrijden schorsing, aanpassing vereist. 

Strafmaat wordt bepaald met scheidsrechter en bestuur. 

Maximale strafmaat wordt verwijderd. 

 

Ploegen met dezelfde naam, hier is geen bepaling voor in het reglement. 

Voorstel is om het begin van de teamnaam hetzelfde te houden, bijvoorbeeld ASVB - Schipper 

accountants en ASVB - J.R. van der Wekken Transport waarbij ASVB hetzelfde is. 

Iedereen gaat akkoord. 

 

Financiële begroting 

.. 

 

Kantine 

Laco kantine, totaal 40 mensen in de kantine. 

2 personen aan 1 tafel, 1.5 meter afstand. 

Horeca verantwoordelijkheid van Laco. 

 

Sporthal deel is verantwoordelijkheid ZieZaVo. 

Tribune 1,5 meter afstand, eigenlijk verantwoordelijkheid. 

 

Regels publiceren op website. 

Maar 1 team per kleedkamer. 

 

Rondvraag en sluiting 

Stormachtig vraag om schema, jaarschema wordt gedeeld. 

Had geen email gehad, gaan we bekijken wat er fout ging. 

 

Vleesboerderij Boot, 19.15 liever wat minder. 

 

Kersttoernooi, Kersttoernooi : 30 december eindejaarstoernooi van 16:00 tot 22:00 

 



Sjoerd Hamstra : Hoe om te gaan met 1,5 meter en documenten invullen. Extra tafel voor 

documenten invullen. 

Schoonmaken banken. richtlijn van KNVB is alles schoonmaken. 

Desinfectiemiddel wordt aangeschaft, wordt niet verplicht, mag vrijblijvend gebruikt worden. 

 

 

 

 

 


