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Notulen jaarvergadering seizoen 2018-2019 Gehouden op 14 mei 2019 
 
 

1. Opening. 

• Opening door de voorzitter. 
 

2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering. 

•  De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
  

3. Ingekomen stukken. 

• Enquête formulier, maar 4 reacties opgekomen.  

• Speler SDV willen niet op 2e kerstdag voetballen. 

• Voorzitter geeft aan dat we het kersttoernooi willen organiseren voor de 
eigen teams. 

• Nu 60% teams van buitenaf. 

• Secretaris mailt het enquête formulier nog een keer. 
 

4. Jaarverslag secretaris. 

• OFK 45+ 19 Teams 

• Verder geen op of aanmerkingen. 
 

5. Financieel Jaarverslag: 

• Sicco Osinga, vraagt hoe het financieel gaat met minder teams in de 
competitie. Dit geeft geen probleem. Kan opgelost worden met minder 
avonden of kortere avonden. 

• Sammy de Vries vraagt of de late wedstrijden eruit kunnen. 

• Begroting 2019-2020 geen op of aanmerkingen. 
 

6. Verslag Kascommissie: 

• De kascommissie heeft de boekhouding doorgenomen en deze in orde 
bevonden. Kascommissie Mark Kerkhof en Haitze Weistra bedankt. 

• Jenno de Jong en Mark Kerkhof vormen de kascommissie van 2019-2020 
 
 

7. Bestuursverkiezing: 
 

• Sjoerd-Otto Burggraaff is herkozen in het bestuur en zal weer voor een 
periode van drie jaar beschikbaar zijn. 
 

8. Programma 2019-2020: 

• Starten op 13 of 27  september 2019 eind seizoen voor 1 mei 2020 

• Kersttoernooi 21 en 26 december. Maximaal 40 teams. 

• Datum Joop Breidenbach memorial toernooi is nog niet bekend. 

• ZVF teams in KNVB competitie programma is nog niet bekend. 

• Het huishoudelijk reglement is aangepast. 

• OFK 2-3 januari en 6,7,8,9 en 11 Januari 2020 

• OFK 45+ wordt gehouden op 1 Februari 2020 
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9. Boetes en Contributie: 

• Spelerscontributie:      EUR. 15,00 

• Teaminleg voor begin seizoen betalen.   EUR. 250,00 

• Inleg kersttoernooi      EUR. 75,00 

• Inleg Joop Breidenbach memorial    EUR. 25,00 

• Niet vlaggen per wedstrijd     EUR. 5,00 

• Niet opkomen dagen     EUR. 50,00 

• Tweede keer niet opkomen dagen   EUR. 75,00 

• Wedstrijd voortijdig beëindigen    EUR. 25,00 

• Tweede keer wedstrijd voortijdig beëindigen  EUR. 50,00 

• Spelen met onrechtmatige speler    EUR. 25,00 

• Afmelden na inschrijving voor toernooi   EUR. 50,00 
 

10.  Huishoudelijk reglement: 

• Het huishoudelijk reglement wordt aangepast. De aangepaste verzie 
staat op de website. 

• Stemming: Niet vlaggen, standaard boeten en 1 punt in mindering. Dit is 
aangenomen. 

• Stemming: Niet tijdig aanmelden nieuwe speler, boete Eur 30,00. Dit is 
aangenomen. 

 
11. Informatie van het bestuur: 

• Afgelopen seizoen was een stuk sportiever. 

• Team inleg betalen voor het begin van het seizoen. 

• Promotie-degradatie regeling is nog niet bekend. 
 

12. Rondvraag en afsluiting: 

• Is het mogelijk om weer een bekertoernooi te houden? Antwoord dit wordt 
lastig. Hangt van de ruimte in het programma af. 

• Wat gebeurd er met een vlagger die rood krijgt? Dit is een incident, hier is 
geen vaste procedure voor. 

• Komt er ook actie op vlaggers die wat in de hoek hangen. Of meerdere 
vlaggers. De scheidsrechters worden geïnformeerd. 

•  


