
?|Algemene Ledenvergadering ZieZaVo
Datum : Woensdag 18 mei 2022
Locatie : Vergaderruimte Laco, Zierikzee

Aanwezigheid:
Bestuur

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

Teams aanwezig:
● Koen Kraaijenbrink (Stormachtig)
● Floris spitholt( Stormachtig)
● Niels van der Linde ( Grenzeloos / Kort)
● Kevin Veerhoek (Strandloper / Ginsterveld)
● Mark v/d Have (van klinken montage)
● A. Derzhavets (Phone repair zeeland)
● Martijn Dalebout (ASVB-Schipper)
● Sem van Gent (frituur plan west)
● Rick Slingerland (hanse staalbouw)
● Martin vd Schee (Torenboys)
● Remi Lievense (Stella boys)

Teams afwezig:
● CS Telecom
● FC Kerkwerve ‘t OlieGeultje
● Van Heukelom group
● Intersport zierikzee
● Fiets Outlet zeeland
● Jeff Kapsalon
● D.D.E.Z.O.M
● Vleesboerderij Boot
● Kokosmakronen

Opening en mededelingen:
19.30u opent Kees de vergadering.
Van klinken en Frituur plan west aanwezig van de nieuw aangemelde teams.

Ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken

Notulen vorige vergadering 11 augustus 2021
Geen op of aanmerkingen, goedgekeurd.
De notulen van vorig jaar moeten nog gepubliceerd worden op de website.

Terugblik competitie 2021 / 2022 :
Start competitie, was zonder publiek en met qr-code. Helaas Hanse kon hierdoor niet meedoen.
December 4 weken uitval, hadden geen keus,de competitie is met een paar aanpassingen in het
schema volledig uitgespeeld.

Er is geconstateerd dat er wel heel veel afmeldingen zijn geweest die veelal pas woensdagmiddag
doorgeven zijn. Dit is vanuit het bestuur gezien veel te laat.

Qua competitie schema en duidelijkheid heeft het de voorkeur om een competitie te starten met een
even aantal teams in een competitie.

Zeeuws kampioenschappen waren prima verlopen, met nog redelijk wat publiek.
Wel schade door een team aan de kleedkamer, schade zelf hersteld.



Sportiviteitsprijs
Stormachtig heeft gewonnen met een 7,77

Financieel overzicht
Kleine toename van het eigen vermogen.

De grootste kosten zijn de zaalhuur en scheidsrechters.
Er is een klein verlies geleden met de zeeuws kampioenschappen, deze is echter ingecalculeerd.

Kascommissie
Koen Kraaijenbrink heeft kascommissie gedaan, alles lijkt te kloppen.
Koen doet volgend jaar wederom de kascommissie, Martin van der Schee komt erbij als 2e

Competitie 2022 / 2023 vooruitblik:
Kokosmakronen en vleesboerderij Boot zijn gestopt.
Idee was altijd maximaal 20 teams, echter zijn er nu 5 nieuwe teams.
Voorstel is 2 x 17 minuten, 19:00 uur beginnen, rond 22:30 klaar
Competitie verlengen kan helaas niet ivm zeeuws kampioenschappen.
Het blijft 2 teams degraderen, 2 promoveren.

Eerste klasse komen de volgende teams erbij : Stormachtig, Intersport, van klinken montage en “team
Bilal” erbij.
Phone repair (berne) komt nog met een naamswijziging.

Van klinken Montage wil graag meer spelers op de lijst, liefst 20. Hiervoor is een wijziging in het
huishoudelijk reglement voor nodig.

Gedurende het seizoen zal het pas in de winterstop mogelijk zijn om mensen van bestaande teams
over te schrijven.

Nieuwe teams dienen zich in te schrijven voor 1 augustus.
De competitie start op 7 september en zal lopen tot 12 april.

Naar aanleiding van de terugblik op de competitie komt er een boeteregeling voor het afmelden
binnen 24 uur van een wedstrijd,  bij 4e keer afmelden kan een team uit de competitie genomen
worden

Actie voor Niels vd Linde :
Controleren wat er allemaal mogelijk is qua speeldagen en hoe dit allemaal past in het schema
Niels : nog checken wat het schema precies gaat doen.

Scheidsrechters
Aantal scheidsrechter : Sjoerd, Theo, Fahrad
Voetballers die fluiten : Tristan, Bilal, Pascal, Kevin Verhoek

Sjoerd heeft aangegeven dat het zijn laatste seizoen is.
We zoeken nog extra scheidsrechters, vergoeding is 10 euro per wedstrijd.
Gaat om 12 wedstrijden per avond, 3 wedstrijden per avond maximaal.

Financiële begroting 2022 / 2023
Aanname : Geen afmeldingen van teams, 24 teams
Contributie kan gelijk blijven.
Hopen weer op een oudejaarstoernooi.



Zaalhuur stijgt elk jaar.

TVL Q4 is nog onduidelijk wanneer en of deze uitbetaald wordt.

Rondvraag en sluiting
Algemeen Niels : info mail maken voor nieuwe teams met alle uitleg

Martin : Bestuur bedankt voor al het werk
Joris : Speelschema, welke weken vallen er uit?
Nog op terugkomen,

Remy : Liever niet de 7 uur wedstrijd, van klinken montage, Motorenboys ook

Mark : Alle spelers aanmelden -> lijst aanleveren, niels kijkt of de meeste al lid zijn geweest of niet.

Kevin : September de laatste tijd qua voetbal

Nico : Koolzuur op de tap kan beter


