
Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 01 oktober 2021 

 

Aanwezige bestuursleden: 

 

• Peter de Wit (voorzitter) 

• Jeroen Duif (wedstrijdzaken) 

• Lotje Spanjers (wedstrijdzaken) 

• Robert Valentijn (penningmeester & leider vergadering) 

• Jos Weber (scheidsrechterszaken) 

• Kay-Arne Kremers (secretariaat & notulist) 

 

Teams (groen = aanwezig / rood = afwezig): 

o Anytime Fitness o Best Fit Fysio 

o B&B Bouwadvies o Decathlon Best (afgemeld) 

o BHF o De Natuurtalenten 

o Der Kinderen Hoveniers o D’n Babbel 

o Restaurant FF o Het Financieel Adviesbureau (afgemeld) 

o SOA o HTB/365zon.nl  

o Tegeloutlet (afgemeld) o Verheijen Onderdelen 

o Topshelf  

 

Agenda: 

 

• Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn: 

• Peter de Wit (Voorzitter) 

• Notulen ledenvergadering 02 september 2020.   

• Jaarverslag secretaris 2020/2021 (is bijgevoegd). 

• Jaarverslag penningmeester 2020/2021.  

Tijdens de vergadering kunt u de rekening inzien en zal deze tevens uitgelegd worden. 

• Begroting 2021/2022.  

Tijdens de vergadering kunt u de begroting inzien en zal deze tevens uitgelegd 

worden. 

• Competitie 2021/2022.  

• Deelnamegeld (incl. 18 leden) 

• Indeling 

• Spelerskaarten 

• Bekerwedstrijden 

• Overschrijvingen  

• Boetes 

• Kascommissie.  

De penningmeester nodigt twee personen uit die lid zijn van de vereniging voor de 

controle op de boeken.  

• Scheidsrechterszaken.  

• Website. 

• Rondvraag.  

 

 

 

 

 



 

Notulen: 

 

1) Bestuursverkiezing: 

Volgens het onderstaande aftredingsrooster is onze voorzitter Peter de Wit aftredend 

en heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. 

 

Naam Functie ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 

Peter de Wit Voorzitter X   X    

Kay-Arne Kremers Secretariaat  X   X   

Robert Valentijn Penningmeester   X   X  

Lotje Spanjers Com. wedstrijdzaken   X   X  

Jeroen Duif Com. wedstrijdzaken    X   X 

Jos Weber Scheidsrechterszaken    X   X 

 

 Er zijn geen bezwaren tegen het feit dat Peter de Wit opnieuw als 

bestuurslid/voorzitter gekozen wordt. 

 

2) Notulen ledenvergadering 02 september 2020:  

Tijdens de vergadering wordt er gevraagd of dat er op- of aanmerkingen zijn omtrent 

de notulen van de ledenvergadering van 02 september 2020, hier zijn geen op- of 

aanmerkingen op. 

 

3) Jaarverslag secretaris 2020/2021: 

Bij de uitnodiging voor de ledenvergadering was het jaarverslag van het secretariaat 

2020/2021 bijgevoegd. 

Tijdens de vergadering wordt er gevraagd of dat er op- of aanmerkingen zijn omtrent 

het jaarverslag van het secretariaat omtrent seizoen 2020/2021, hier zijn geen op- of 

aanmerkingen op. 

 

4) Jaarverslag penningmeester 2020/2021: 

De penningmeester bespreekt het verslag met de aanwezigen, hierop zijn geen op- of 

aanmerkingen op. 

 

5) Begroting 2021/2022: 

De penningmeester bespreekt de begroting met de aanwezigen en maakt daar kenbaar 

dat de contributie voor het komende seizoen € 500,- bedraagt, in dit bedrag zit een 

spelerslijst van 18 spelers inbegrepen. Voor elke speler meer op de lijst zal er € 2,50 

per speler extra contributie in rekening gebracht worden. 

Hiermee proberen we de grote spelerslijsten tegen te gaan aangezien de vereniging per 

speler een afdracht aan de KNVB betaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Competitie 2021/2022:  

o Deelnamegeld (incl. 18 teamleden): 

De contributie bedraagt € 500,-, per speler meer betaald je € 2,50 extra contributie.  

o Indeling: 

Bij de herencompetitie is er vlak voor het begin van het seizoen nog een afmelding 

binnen gekomen (dit was een nieuwe team welke zou instromen in de 2e klasse) 

waardoor we op 15 teams blijven. De indeling is ten opzichte van vorig jaar niet 

veranderd, de speeldagen zijn maandag- en donderdagavond. 

Naast de standaard promotie/degradatie zal er ook een play-off wedstrijd gespeeld 

worden door de nummer 2 in de 2e klasse tegen de een na laatst van de 1e klasse. 

o Spelerskaarten: 

Dit blijft ongewijzigd en zal digitaal blijven bestaan, daarnaast staan ook de 

spelerslijsten op de tablets ter controle. 

o Bekerwedstrijden: 

De bekercompetitie zal blijven bestaan, de loting hiervan heeft reeds plaatsgevonden 

middels een speciale app. De wedstrijden en speeldata hiervan zullen op korte termijn 

op de website en op het publicatiebord in Sportcafé Best terug te vinden zijn. 

o Overschrijvingen: 

De overschrijvingen (van team / naar team) van spelers kunnen tot 31 oktober 2021 

ingediend worden, voor nieuwe inschrijvingen kan dit tot 01 februari 2022. 

o Boetes: 

Secretariaat geeft aan dat er dit jaar strikt gelet gaat worden op het uitdelen van boetes, 

er zijn een paar duidelijke punten waarop boetes uitgedeeld kunnen worden welke 

simpele zaken zijn (aanvoerdersband, coach, reserve keepershirt, afmelden 

wedstrijden etc.). Deze regels zijn er al jaren en nog steeds dienen hier boetes voor 

uitgedeeld te worden omdat dit bij de teams nog steeds niet op orde is, wij als bestuur 

dienen graag geen boetes uit maar dan moeten de teams er wel voor zorgen dat alles 

op orde is. 

 

7) Kascommissie: 

De penningmeester vraagt of dat er twee leden zich beschikbaar willen stellen voor de 

controle van de boeken, hier wordt door Gino Passon (Anytime Fitness) en Teun van 

Hest (D’n Babbel) aangegeven dit te willen doen. Uit de controle zijn geen gekke 

dingen geconstateerd. 

 

8) Scheidsrechterszaken: 

De volgende punten zijn besproken in de vergadering: 

o Nieuwe spelregels per 01 juli 2021: 

o Scheenbeschermers is verplicht i.v.m. de aanvullende verzekering. 

o Aftrap mag voortaan ook op de nieuwe manier, zoals op het veld. 

o Bij een intrap mag de nemer voortaan met zijn standbeen in het veld staan. 

o Een doelworp (achterbal) mag voortaan binnen het strafschopgebied (cirkel) 

aangenomen worden, zowel aanvallend als verdedigend. 

o Indirecte vrije trap binnen het strafschopgebied (cirkel) wordt altijd op de 

cirkellijn genomen, zowel verdedigend als aanvallend. 

o Vormt het verdedigende team een muur bij een (in)directe vrije trap, dan 

mogen er geen aanvallende spelers bij staan binnen 1 meter van de muur. 

 

 



Tevens wordt er vanuit secretariaat ook aangegeven dat de teams artikel 4-9 C t/m G 

in de gaten moeten houden, hierin staat het volgende beschreven: 
“c. Komt een team in één seizoen voor de derde keer niet opdagen (zowel competitie als 

beker) dan is dat team van verdere deelname aan zowel de competitie als de bekercompetitie 

uitgesloten.  

d. Alle door dat team gespeelde wedstrijden zullen als vervallen worden beschouwd.  

e. Met het niet spelen van een wedstrijd wordt gelijk gesteld het opzettelijk beneden zijn 

kunnen presteren van een team.  

f. Wil het betreffende team voor een nieuw seizoen zich opnieuw aanmelden dan zal het team 

op de wachtlijst geplaatst worden, zulks op volgorde van aanmelding.  

g. Het bedrag van zowel de boete (lid b) als de kosten van het alsnog spelen van de wedstrijd 

(lid b) worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.” 

De teams gaan hier per mail ook nog een formele reminder over ontvangen. 

Er zijn nu al, in 3 weken tijd, 5 wedstrijden (allen in de 1e klasse) afgelast wegens 

afmelding van teams, we gaan dit streng in de gaten houden en houden daar dus 

bovenstaande regels bij in acht. 

  

9) Website: 

Jeroen vraagt hoe de teams naar de website kijken en of dat ze hierdoor goed 

geïnformeerd worden, hier worden positieve reacties op gegeven. 

 

10) Rondvraag: 

Gino Passon (Anytime Fitness) vraagt waarom het niet mag om als reservespeler 

zijnde te coachen (naast de coach) tijdens de wedstrijd vanaf de bank, maar als je op 

het veld staat mag je elkaar wel coachen. Is het niet mogelijk om deze (ongeschreven) 

regel af te schaffen? Het is een teamsport en zolang het binnen de normen blijft moet 

het toch gewoon mogelijk zijn!? 

Antwoord: Nee, mag niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAARVERSLAG SEIZOEN 2020/2021 

Dit seizoen is helaas compleet overschaduwd door Covid-19, helaas was er geen andere 

mogelijkheid voor ons als bestuur om de richtlijnen van het RIVM te volgen en de 

competities stil te leggen. Gelukkig mag er weer gevoetbald worden en hopen we dat dit 

voorlopig niet meer onderbroken zal worden door de richtlijnen van de RIVM. 

 

Voor dit seizoen werden er 16 teams ingeschreven, allen herenteams. Bij de heren zou er in 

twee klassen gespeeld gaan worden van 8 teams. Zowel bij de eerste als tweede klasse was de 

bedoeling dat er een programma van 1,5 competitieronde gespeeld zou worden. Ieder team 

zou 21 wedstrijden spelen. Vanwege de Covid-19 crisis zijn de competities volledig 

stilgelegd. 

 

Ondanks voldoende publiciteit naar buiten toe blijft het zaalvoetbal helaas een dalende 

tendens vertonen, niet alleen hier maar in de gehele regio. Ook de keuze mogelijkheid voor 

het deelnemen aan een andere sport en de verhoogde huurprijzen van de sporthallen blijven 

aan deze daling meewerken. Toch zijn wij van mening dat iemand die in de zaal wilt 

voetballen ook daadwerkelijk daarvoor zelf wilt betalen, als een sponsor wil bijspringen is dat 

mooi meegenomen. Opnieuw drukken wij de teams op het hart om toch voldoende spelers op 

de lijst te zetten die ook daadwerkelijk willen gaan voetballen en geen “papier” lid zijn. 

Nadeel van een “papier” lid is dat deze bij de KNVB aangemeld dient te worden en wij 

daarover kosten verschuldigd zijn. Het afzeggen van een wedstrijd wegens te weinig spelers 

vanwege ziekte, blessures etc. hoeft niet op medewerking van het bestuur te rekenen. Het 

team zal zelf de wedstrijd moeten proberen te verzetten. Met de wensen van een team, 

aangegeven voor aanvang van de competitie, zal het bestuur, voor zover het binnen haar 

mogelijkheden ligt, rekening houden. 

 

Het aantal mutaties was weer groot. Voor de afmeldingen van spelers is in eerste instantie het 

team verantwoordelijk. Aan de hand van de ontvangen ledenlijsten heeft het secretariaat 

nieuwe digitale spelerskaarten gemaakt. Deze zijn in de sporthal via een tablet in te zien. 

 

Het financieel verslag wordt behandeld in de Algemene ledenvergadering op 01 oktober 2021. 

Uit het bestuur van de deelnemende verenigingen zal er in het vervolg een tweetal personen 

gevraagd worden om de boeken te controleren. Er zal geen kascommissie meer worden 

gekozen. 

 

De zaalvoetbalwedstrijden werden begeleid door een gering aantal scheidsrechters. Graag zou 

het bestuur zien dat er personen zich aanmelden om ook wedstrijden te fluiten. 

 

De website wordt goed in de gaten gehouden door de betreffende teams, daarnaast is de 

informatiestroom goed verwerkt. Wel zou het bestuur graag zien dat meer sponsors gratis hun 

logo op de website zouden willen plaatsen. Hier ligt nog een taak voor de betreffende 

contactpersonen weggelegd. Deze kunnen zich melden bij de penningmeester of het 

wedstrijdsecretariaat. Ook staat het bestuur open voor andere ideeën c.q. ondersteuning voor 

de website. 


