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Plaats:  Wijkcentrum De Horst 
Notulist:  Bas van ’t Hull 
Aanwezigen: Van de 48 teams zijn er 22 vertegenwoordigd, van de ca. 650 deelnemers zijn er 34 
aanwezig. Tevens een aantal scheidsrechters en strafcommissieleden en een erelid. (Waaronder ook 
een aantal ‘dubbelfuncties’). Van een 99-tal personen hebben we afbericht ontvangen. 
 

1. Opening 
Henk Oppenhuis opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Henk 
stelt voor om -indien mogelijk- het niet te laat te maken de vergadering uiterlijk om 22.00 uur 
te willen sluiten.  
Hij stelt alle bestuursleden voor: 
Henk Oppenhuis, Interim-voorzitter, voorzitter strafcommissie en sponsorzaken; 
Bas Slot, penningmeester; 
Bas van ’t Hull, secretaris; 
Ron Veerman, wedstrijdsecretaris 
Han Jans, coördinator wedstrijdzaken; 
Willem Visser, coördinator scheidsrechterzaken; 
Catharinus Dijkstra, PR/nieuwsberichten; 

  

2. Aftreden van diverse bestuursleden 
De volgende bestuursleden treden af: 
Henk Oppenhuis, Interim-voorzitter; 
Han Jans, coördinator wedstrijdzaken; 
Willem Visser, coördinator scheidsrechterszaken. 
Voor hen zal vervanging moeten worden gevonden of er moet een andere oplossing worden 
gevonden om de continuïteit en bestaan van de Stichting te waarborgen. Indien er aan het 
eind van dit seizoen geen oplossing is, zullen we nog 1 afsluitend seizoen organiseren.  
Er wordt geopperd een (beter) betaald bestuur neer te zetten. De échte vrijwilligers staan 
kennelijk niet op, dus moet naar iets anders gezocht worden. Deze suggestie gaat nader 
bekeken worden. 
Er is geen harde leeftijdsgrens. 
Er zijn een aantal mensen benaderd om functies te vervullen, maar dit heeft nog niet tot 
resultaat geleid. 
Er wordt geopperd om de zaaldiensten/teams een aantal maal als scheidsrechter in te zetten. 
Een aantal personen geven aan wellicht interesse te hebben in een functie. Er wordt gevraagd 
om functieomschrijvingen. Deze worden bij de notulen gevoegd.  
Wellicht ook de functieomschrijvingen uitprinten en verspreiden op de speelavonden aan de 
teams? 
Er wordt door Steven van Tunen geopperd om jeugdscheidsrechters in te zetten. Wij hebben 
echter geen jeugd, daarmee wordt het wellicht lastiger. Suggestie wordt nader bekeken. 
Kunnen de spelers/teams niet als Official optreden? Dit stuit op bezwaren door wisselende 
zaaldiensten op de speelavond, de official treedt op namens het bestuur en heeft bepaalde 
verantwoordelijkheden. Er gaat bekeken worden of dit toch anders georganiseerd kan worden. 
Op de speelavonden dient er (contractueel) iemand van of namens het bestuur aanwezig te 
zijn en dient er een EHBO-er (iemand met enige kennis van EHBO) aanwezig te zijn.  
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Suggestie is minder tijd en energie door een voorzitter in sponsoring te steken. Dit geeft al een 
hoop lucht voor een voorzitter. Er zullen sponsoren afhaken, maar een geringe 
contributieverhoging compenseert dit.  
De suggestie om bestuurstaken op te knippen wordt geopperd. Ook dit behoort tot de 
mogelijkheden. Het is nu een mooi moment om dit alles opnieuw te bekijken en in te richten. 
 

3. Overige vacatures 
We zijn nog op zoek naar extra scheidsrechters en officials. Indien er onvoldoende personeel 
beschikbaar is zal dit consequenties hebben:  
Wij als stichting zijn verplicht om elke speelavond iemand van -of namens- het bestuur én een 
EHBO of BHV-er (iemand met enige kennis van EHBO) aanwezig te hebben. 
Geen/Te kort scheidsrechters betekent dat de zaaldienst de betreffende wedstrijden dient te 
fluiten. 
Geen/te kort officials is lastiger. Of de teams die zaaldienst hebben krijgen meer 
verantwoordelijkheden. Dit zal nader onderzocht worden. 

4. Prijsuitreiking laatste avond/Prijzen 
De uitgereikte prijzen vallen niet altijd bij iedereen in de smaak. Wisselbekers worden zo snel 
mogelijk weer ingeleverd en andere prijzen worden niet eens opgehaald door de winnaars. De 
genodigden komen simpelweg niet opdagen…. 
Het bestuur steekt er tijd en energie in, maar de teams lijken er geen waarde aan te hechten. 
Zijn er ideeën/wensen hoe we hier mee om kunnen gaan? 
De vergadering heeft geen problemen met een schaal hapjes als prijs. 
 

5. Financiële stand van zaken 
Financieel staat de Stichting er goed voor. We zijn gezond en er zijn geen schulden. De hoogte 
van het deelnamegeld wordt grotendeels bepaald door sponsorinkomsten.  
L’Arcade heeft toegezegd ook voor komend seizoen hoofdsponsor te willen blijven en wordt 
hier hartelijk voor bedankt!  
Nieuwe (bal)sponsoren zijn altijd welkom! Info bij Henk of de rest van het bestuur. 
Er is op dit moment nog niet te zeggen of de hoogte van het deelnamegeld wordt aangepast 
ten opzichte van afgelopen jaar. 
 

6. Beantwoording vooraf ingediende vragen 
De vragen voorzien van reactie worden aansluitend aan deze vergadering uitgereikt en zullen 
tevens bij de notulen per e-mail aan alle betrokkenen/deelnemers worden verstrekt. 
Nav 1) Is het een idee om een blauwe kaart (sportiviteit) in te voeren? KNVB hanteert deze ook 
(bij jeugdwedstrijden). Geeft positief gevoel af. Voorgesteld wordt (vanuit de scheidsrechters) 
dit mondeling te doen: De scheidsrechter kan ook complimenten uitdelen! 
Nav 2) De mening van geen boetes opleggen nav kaarten wordt gedeeld! 
Nav 4) Er hebben zich inmiddels 2 nieuwe scheidsrechters aangemeld. Wellicht 3 wedstrijden 
per avond fluiten? Wordt nader met scheidsrechters besproken. 
Nav 5) Functieomschrijvingen worden bij deze notulen gevoegd. 
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Nav 6) Suggestie om in de C-poule in te stromen wordt nogmaals binnen het bestuur 
besproken. Eventueel halverwege het seizoen de top 2 of 3 uit de D-poule al wisselen met de 
onderkant C-poule? 
Nav 11) Aandacht voor de term ‘zeer ernstige blessures’. Enkel op dergelijke momenten de tijd 
stilzetten. 
Nav 13) Wellicht kunnen de akkoordverklaringen stilzwijgend worden verlengd. Dit wordt 
nader bekeken. 
De maximale inzet van 15 spelers gedurende het seizoen blijken in enkele gevallen te kort. 
Wordt door het bestuur nader besproken. 
 

7. Rondvraag 
De nog levende vragen worden om wille de tijd genoteerd en in later stadium beantwoord. 
Suggestie: Meer info via Facebook om jongeren/geïnteresseerden te benaderen/informeren. 
Jan Bleeker: Indien teams zelfde kleur outfit hebben komt het regelmatig voor dat op het 
laatste moment nog iets geregeld moet worden. Oproep aan teams om hier aandacht voor te 
hebben. 
Reserveshirts hoeven geen nummers te hebben. Ook aandacht voor eventuele keeperswissel! 
Er werd eerder aangegeven dat contributieverhoging door indexering Heerhugowaard Sport 
NV komt? Henk geeft aan dat indien sponsoren wegvallen en de andere kosten te hoog 
worden het jaarbedrag zal stijgen. Dat is nu echter nog niet aan te geven. 
Er wordt aangegeven dat de ballen waardeloos zijn. We kijken naar het gewicht. 
Er wordt aangegeven dat in de A-poule een ploeg voetbalt waar vaak problemen worden 
ervaren. Kan een dergelijk team worden geroyeerd? Het bestuur geeft aan dat dit met 
gegronde redenen tot de mogelijkheden behoord. Uit de competitie nemen heeft minder 
consequenties en behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

8. Sluiting 
 Henk sluit om 22:05 uur onder dankzegging voor getoonde inzet de vergadering.  
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Functieomschrijvingen openstaande vacatures 
  
De functieomschrijvingen en tijdbestedingen zijn gebaseerd op de huidige taken en bemensing. Een 
nieuw bestuur/functie kan worden opgedeeld. We staan overal voor open! 
 
De 3 openstaande bestuursfuncties zijn: 

• Voorzitter (tevens lid Dagelijks Bestuur, samen met secretaris en penningmeester), 
momenteel Henk Oppenhuis (tijdsbesteding ca. 4 uur in de week, incl. wedstrijdbezoeken) 
- Zit de bestuursvergaderingen en Algemene bijeenkomsten voor. 
- Controlerende taak of de bestuursleden hun taak goed uitvoeren. 
- Bij stemmingen in het bestuur bij gelijk aantal het beslissende stem. 

 
• Coördinator Wedstrijdzaken, momenteel Han Jans (tijdsbesteding ca. 1 uur per 

wedstrijddag, en een aantal maal per jaar indelen van officials) 
- Inventariseren wensen wedstrijdbegeleiders. 
- wedstrijdbegeleiders aanstelling maken.                          
- Controleren bij ziekte of blessure of er voor vervanging is gezorgd. 
- Zorg dragen voor voldoende wedstrijdbegeleiders, zo nodig nieuwe zoeken. 
- Materialen beheren. 
- Verzorgt de wedstrijdformulieren en de verwerking. 
- Op de wedstrijddag definitieve beslissingen nemen. 

 
• Coördinator Scheidsrechterzaken, momenteel Willem Visser (tijdsbesteding ca. 5 uur per 2/3 

maanden) 
- Inventariseren wensen scheidsrechters. 
- Scheidsrechters aanstellen.                          
- Controleren bij ziekte of blessure of er voor vervanging is gezorgd. 
- Zorg dragen voor voldoende scheidsrechters, zo nodig nieuwe zoeken. 
- Wanneer gewenst scheidsrechter bijeenkomsten organiseren. 

 
Voor de bestuursfuncties geldt dat we 1 keer per maand een avond een bestuursvergadering hebben 
(ca. 1,5 uur) en is het wenselijk dat ze regelmatig in een sporthal zijn. Bestuursleden ontvangen een 
onkostenvergoeding van €75,- en 50 consumptiebonnen per jaar. Tevens kunnen incidentele kosten 
in overleg worden vergoed. 
 
Een official (geen lid van het bestuur),  

- Heeft zorg voor alles rondom de wedstrijden op de dag zelf. 
- Is aanwezig in de sporthal op de betreffende wedstrijdavond (18:45-23:00 uur) 
- Zorgt voor het instrueren van de zaaldienst en het correct invullen van de 

wedstrijdformulieren 
- Vertegenwoordigt het bestuur in de sporthal op de betreffende wedstrijdavond 
- Werkt samen met het wedstrijdsecretariaat en wedstrijdzaken. 

 
Scheidsrechters en officials kunnen worden ingedeeld op basis van beschikbaarheid. 
Officials ontvangen een vergoeding van (momenteel) €12,50 en 4 consumptiebonnen per avond. 



       

Zaalvoetbalcompetitie Heerhugowaard 
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard 

 

 Notulen deelnemersbijeenkomst d.d. 16-01-2017 

- 5 - van 7  

 

Scheidsrechters ontvangen een vergoeding van (momenteel) €7,50, reiskostenvergoeding en 3 
consumptiebonnen per avond (2 wedstrijden fluiten). 
 
Het is uiteraard wenselijk dat je goed in de groep ligt, serieus de taken oppakt en ervaring is gewenst, 
maar niet noodzakelijk…. 
Daarnaast draag je bij aan een goedlopende zaalvoetbalcompetitie van maar liefst 48 teams en 
daarmee ongeveer 700 betrokkenen op jaarbasis!  
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Reactie op vragen 

1. Bij een overtreding of commentaar dan is mijn voorstel een waarschuwingskaart te tonen (een 
groene kaart). Bij twee groene kaarten betekent dat geel. 
Reactie: Deze kaart bestaat (nog) niet in het zaalvoetbal, we hanteren zoveel als mogelijk de 
KNVB/FIFA-regels. Mondeling waarschuwen kan altijd. 
 

2. Een speler krijgt de gele kaart of zijn tweede gele kaart (= rood) of direct rood? Geef bij een 
gele kaart een boete? Bij de tweede gele kaart (=rood) dan een dubbele boete? Direct rood 
nog hogere boete? Als de boete niet wordt betaald kan er niet door de speler gevoetbald 
worden. 
Reactie: Te veel administratie. Meer ‘gezeur’ onder spelers richting bestuur en 
scheidsrechters. 
 

3. Onder het kopje Bestuursdiensten staat "Aftredend en Noodzakelijk aangevuld" 
Maar er staat niet "en herkiesbaar"?  
Reactie: Wij zijn geen vereniging en kiezen dan ook geen bestuur en kunnen dus ook niet 
herkiesbaar zijn. 
 

4. Probleem beschikbaarheid scheidsrechter, gaten op laten vullen door vrijwillige scheidsrechter 
uit teams vandaan. Wie er op jaarbasis bv. 4-8x 2 wedstrijden willen fluiten. 
Reactie: Onze scheidsrechters fluiten al vrijwillig. Zaaldienst dient te fluiten bij afwezigheid. 
Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden! 
 

5. Wat is de functie van een official? En hoeveel tijd kost dit?  
Reactie: reeds op gereageerd met toelichting. 
 

6. Kunnen bovengemiddeld goede teams instromen in de C-poule? 
Reactie: We hebben een vrije inschrijving, wij weten niet wat een boven gemiddeld team is. In 
het verleden hebben wij instroom wedstrijden gespeeld maar deze werden gespeeld met 
andere spelers. Daarnaast is men ‘voetbalmoe’ aan het eind van het seizoen. 
 

7. Verzoek is om de D-poule niet meer halverwege het seizoen te splitsen in twee delen. Vaak zijn 
er 1 a 2 hele goede teams die alles ruim winnen. De nummers 3 t/m 6 worden na de splitsing 
gestraft, doordat ze nog 2 keer tegen deze toppers moeten. De rest van de teams ontloopt 
elkaar niet zo. 
Reactie: Schotse model is op advies van de teams uit de D-poule ingevoerd. In het normale 
model hebben meer teams (posities 3-12) hiervan last. 
Als we naar het huidige seizoen D-poule kijken dan staat er een bestaand team (FC 072), 7 
punten voor en daarna staan nummer 2/3 bij elkaar. In elke poule/competitie is er wel een 
uitschieter. 
 

8. Ik ben beschikbaar om een paar x in de maand te fluiten...  
Reactie: Er wordt contact opgenomen met de betreffende persoon 
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9. Nieuwe teams in c poule beginnen 
Reactie: Zie reactie onder 6. 
 

10. Waarom om 18:55 uur starten en niet om 19:00 uur? 
Reactie: Alle teams dienen op tijd aanwezig te zijn. Nu zijn we klaar rond 23.00/23.05 uur als 
we later beginnen dan zullen we nog later klaar zijn. 
In het verleden hebben we deze afspraken gemaakt met de sporthal beheerders. Als de 
sporthal verhuurd is aan een andere gebruiker/vereniging dan starten we om 19.00 uur.  
 

11. Er gaat per wedstrijd minstens 1 minuut (teamwissel) verloren. Graag 1 minuut extra speeltijd 
toevoegen. 
Reactie: We geven voor elke wedstrijd de gelegenheid om 40 minuten te spelen, zo staat het 
ook in ons huishoudelijk reglement. 
Het is opvoeding van de spelers om zo snel mogelijk het speelveld te verlaten. Bij die extra 
minuut moeten we de sporthal extra verhuren en dan krijgen we avonden tot 23.30 uur wat in 
het begin van de recreatiecompetitie dan ook regelmatig gebeurde. 
Alternatief zou kunnen zijn dat we korter gaan voetballen, maar dat is ook niet wenselijk. 
 

12. Kan er meer op de zaterdagavond gespeeld worden (A-poule) 
Reactie: Er wordt evenredig gespeeld op alle (beschikbare) avonden door alle teams en alle 
poules. Organisatorisch is zaterdag een probleem ivm beschikbaarheid vrijwilligers. 
 

13. De website is ruk, zeker voor een smartphone. De vorige was overzichtelijker.  
Reactie: Dit is een erg algemene kreet. Zijn er specifieke onderdelen ‘ruk’? Dit wordt 
nagevraagd bij de steller van de vraag. We hebben getracht een frisse website te maken met 
alle nodige info. 
 

14. In de kerstvakantie wordt er een supercup, Arie de boer bokaal en competitie gespeeld. 
Sommige teams spelen 3 dagen achter elkaar. Dat is een beetje te veel van het goede. Dus een 
betere spreiding zou wenselijk zijn. 
Reactie: Dit komt door toewijzing sporthallen en doordat de feestdagen in het weekend vielen. 
Hopelijk komt het komend seizoen beter uit. We proberen hier rekening mee te houden. 
 
 

Mochten er nog (nieuwe) vragen zijn: Stel ze ons gerust! 


