
Algemene Ledenvergadering ZieZaVo
Datum : Woensdag 11 augustus 2021
Locatie : Vergaderruimte Laco, Zierikzee

Aanwezigheid:
Bestuur

● Nico Hillebrand
● Kees Verkerke
● Niels van der Linde
● Theo Verkaart

Teams
● Koen Kraaijenbrink (Stormachtig)
● Kevin Veerhoek (de Strandloper - Ginsterveld 1)
● Nico Hillebrand (de Strandloper - Ginsterveld 2)
● Remi Lievense (Stella boys 1 & 2)
● Frank Kouwijzer (D.D.E.Z.O.M.)
● Martijn Padmos (Intersport Zierikzee)
● Niels van der Linde ( Grenzeloos / Kort)

Teams afwezig:
● ASVB - Schipper Accountants
● Fiets Outlet Zeeland
● FC Kerkwerve - 't Oliegeultje
● Toren Boys
● Vleesboerderij Boot
● van Heukelom group
● FC Hanse Staalbouw
● C.S. Telecom S.B.
● TZN
● ASVB - J.R. van der Wekken Transport
● Kokosmakronen
● Jeff Kapsalon

Opening en mededelingen:
19.30u opent Kees de vergadering.

Maandag 9 augustus gesprek met ZSC over schorsing.
ZSC heeft aangegeven niet meer terug te keren.

Kees blijft aan met goedkeuring van iedereen aan als voorzitter.

Ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken

Notulen vorige vergadering 26 augustus 2020
Geen op of aanmerkingen, goedgekeurd.

Terugblik competitie 2020 / 2021:
Lockdown na 5 a 6 wedstrijden.
Competitie niet meer afgemaakt, eind mei 2021 pas weer mogelijk om te gaan sporten.

Financieel overzicht
Weinig geld uitgegeven wel huur moeten betalen vandaar contributie ontvangen, op 1 team na.

Laco is een commercieel bedrijf en heeft bij ministerie aanvraag gedaan voor subsidie.
Door een probleem met BTW is de eerste aanvraag afgekeurd.
Tweede aanvraag is in behandeling nu.



Nieuwe gebruikersovereenkomst getekend waarin geen corona clausules.
Indien nieuwe lockdown is wel weer contributie betalen.

Compensatie vanuit Laco / Corona vergoeding is 2 / 3 van de contributie.
De optie is terugbetalen of verrekenen met de nieuwe factuur.
Teams gaan akkoord met de compensatie en het verrekenen met de contributie van dit jaar.

We wachten als bestuur zo lang mogelijk met het innen van de contributie zodat hopelijk de Corona
vergoeding binnen is.

Kascommissie
Koen Kraaijenbrink biedt zich aan als vrijwilliger.

Competitie 2021 / 2022 vooruitblik:
Woensdag 8 september beginnen met de competitie

Alle opties qua competitie opzet zijn doorgenomen.
Alle aanwezigen vinden de beste optie 2 poules van 10.

Voorstel voor 2 competities van 10 waarbij aan het einde van het seizoen 2 teams degraderen en 2
teams promoveren. De competitie duurt het gehele seizoen.

Beker competitie datum worden nog bekend gemaakt en gedeeld in het reguliere wedstrijdschema.

29 december zal het kersttoernooi gehouden worden.

Verder is ZieZavo dit jaar gastheer voor Zeeuws kampioenschap.

1e klasse 2e klasse

1 C.S. Telecom S.B. 1 ASVB - J.R. van der Wekken Transport

2 De strandloper-Ginsterveld 1 2 Stormachtig

3 FC Kerkwerve - 't Oliegeultje 3 Intersport Zierikzee

4 Stella boys / Banjaard 1 4 Kokosmakronen

5 TZN 5 Stella Boys / de Banjaard 2

6 ASVB - Schipper accountants 6 Fietsoutlet Zeeland

7 Vleesboerderij Boot 7 De strandloper-Ginsterveld 2

8 van Heukelom Group 8 Toren Boys

9 Grenzeloos/Kort 9 D.D.E.Z.O.M

10 FC Hanse Staalbouw 10 Jeff Kapsalon

Scheidsrechters
Sjoerd blijft aan als scheidsrechter, Fred in september / oktober niet en Bilal is nog onduidelijk.
Kevin Veerhoek geeft aan indien het uitkomt ook wel te willen fluiten.



Financiële begroting 2021 / 2022
De begroting is gebaseerd op 20 teams.

Zeeuws kampioenschap zorgt voor een klein verlies, dit is altijd ingecalculeerd.

Rondvraag en sluiting
Remi : Geen punten
Martijn : Niet spelen in de eerste klasse, dit is voor hun team geen optie meer.
Kevin : Vraag of publiek weer mogelijk is, dat is vermoedelijk mogelijk. Nog even afwachten wat er
beslist wordt vanuit ministerie. Indiem mogelijk strandloper-ginsterveld 1 eerste seizoenshelft zoveel
mogelijk inplannen op de late tijdsloten.
Frank : Er zijn vaak maar 2 kleedkamers open.
Probleem wordt bekeken en met Laco opgenomen waarom dit is.
Er zouden voldoende kleedkamers moeten zijn (6 totaal), zeker met de huidige Corona regels.
Koen: Geen opmerking
Niels: Grenzeloos, team lijkt akkoord in de 1e klasse.


