
 
 
 

Notulen jaarvergadering 2019 in de Prins Maurits  
 
Aanwezig: Rino Bakker, George Koopman, Peter Dekker, Melchior Dekker, Roland 
Stadegaard, Alanda Bakker, Ben Tesselaar.  
Bestuur: Willem Bakker, Emiel Haijette, Evelien Bakker, André Kamp, Marije Boon, Maurice 
van Noort.  
Afwezig met afbericht: Fieke Stelling 
 

Opening van de 47e jaarvergadering door Emiel  
 
Terugblikkend op het seizoen 018/019 hebben we als vereniging een goed jaar gehad. 
Weeks na de jaarvergadering van vorig jaar hadden we een bestuursuitje georganiseerd 
door Andre en Judit. We raakte aan het padelen bij het sportcentrum Daalmeer. Met daarna 
een heerlijke gezellige BBQ. Ze mogen het weer organiseren hoor!  
In oktober is er een instuif geregeld in de Niedorphal ipv de jeugdtrainingen. Hierbij is er 
lekker in toernooivorm gezaalvoetbald. Er was dit jaar geen Kersttoernooi wegens te kort 
aan deelname. Maar wel een Mixtoernooi en die was geslaagd. Er was heel veel 
jeugddeelname en afsluitend was het heel gezellig. Bedankt Fieke, Marije en Evelien. 
Twee mindere punten zijn dat de vereniging dit seizoen met diverse strafzaken te maken 
heeft gehad. Wat bij diverse bestuursleden heel veel energie heeft gekost. Jammer dat de 
SZVV de regels naar mijn mening tot over de streep van recreatief  handhaaft. We hopen als 
bestuur dan ook dat dit niet meer voor gaat komen. De Paaspolderloop was weer een 
succes. Met prachtig weer deden er 136 wandelaars en totaal 736 lopers mee. Hierbij blijft 
de Paaspolderloop een schitterend evenement en we willen dan ook het 
Paaspolderloopcomité, alle vrijwilligers, sponsors en alle enthousiaste lopers hartelijk 
bedanken. 
In de competitie hadden we dit jaar 1 competitiekampioen en 1 bekerkampioen. De Dames 
1 moesten in hun laatste wedstrijd winnen en deden dat in een kolkende sporthal en in een 
zinderende wedstrijd met 2-3. Ook konden deze dames nog de beker winnen maar dat lukte 
net niet. Maar daar was de pret niet minder om bij deze Dames. Want de platte kar was 
geregeld en ze zijn feestend het dorp doorgegaan.  
Onze jongste jeugd jo 15 heeft een knappe prestatie geleverd door de finale in de 
verliezersronde te winnen. Een prachtige prestatie van deze jonge gasten. Ook  zijn ze 3e 
geëindigd in de competitie. 
Het team van coach Melchior Dekker NN 7 lag dit seizoen lange tijd op koers voor het 
kampioenschap maar moest het op het laatste moment toch laten gaan. 
Het 22e Gatentrapkampioenschap was weer een daverend succes. De zomerse waarden 
heeft er voor gezorgd dat er constant werd getrapt. Uiteindelijk in een zinderende finale 
tussen Albert Kamp en Geert Sol, kon Geert zich de Nieuwe Niedorper Gatentrapkampioen 



2019 noemen. Bij de Toekomsttrappers hadden we 3 finalisten en kon Ben Kamp voor de 2e 
maal achtereen zich de Toekomsttrapperkampioen 2019 noemen. Nogmaals wil ik alle 
Gatentrapmedewerkers bedanken voor hun inzet deze dag. 
Met de Raboclubkascampagne is tot kort geleden Marcel nog heel druk geweest. En Marcel 
kennende bijt hij zich er helemaal in vast, en zijn goede werk heeft weer een mooi bedrag 
voor de Zaalvoetbalvereniging opgeleverd. Dank Marcel voor je inzet hiervoor.  
 

Notulen 
 
Geen op- of aanmerkingen. André wordt bedankt voor zijn inzet.  
 

Verslag secretarissen 
 
Veertien teams.  
Dames 1 is kampioen geworden.  
JO15 is dit seizoen bekerkampioen geworden 
H1: zevende geworden.  Veel personele problemen.  
H2: zevende.  
H3: zevende (?) 
H4: bijna onderaan geëindigd.  
H5: samengesteld team. Is negende geworden.  
H6: negende geworden.  
H7: tweede plaats.  
D1: kampioen.  
D2: middenmoot.  
D3: stopt ermee. Is twaalfde geworden.  
De jonge meiden van D4 worden D3. Ze zijn dit seizoen derde geworden.  
JO15 is derde geworden en bekerkampioen. Dit team wordt JO17.  
JO17 en JO19 gaan samen volgend jaar.  
 
Maurice en Evelien worden bedankt voor hun inzet.  
 

Verslag penningmeester 
 
Contributie-inkomsten waren iets hoger dan begroot.  
Sponsors/acties/evenementen was goed begroot.  
Inschrijvingen duizend euro lager dan begroot.  
Bekerwedstrijden iets meer dan begroot.  
Alle boetes zijn doorberekend.  
Jeubel en treur: zeshonderd euro hoger ivm bestuursuitje en jubileum van Emiel.  
Positief saldo van 750 euro met dank aan de SZVV door hun verdeling van een deel van hun 
eigen vermogen.  
Geen vragen, alles is duidelijk.  
Begroting: inkomsten lager door minder aantal teams en dus ook minder sponsors. 
Inschrijfgelden dus ook lager.  
De rest ligt in lijn der verwachting.  
Marcel wordt bedankt voor zijn inzet.  



Kascontrole  
 
Rino Bakker en Ben Tesselaar waren zeer tevreden over de kascontrole. Geen misstanden 
geconstateerd.  
 

Pauze  
 
De zaal druppelt vol met de familie Van der Stoop. Pewi komt ook binnen.  
Emiel neemt het woord en richt zich tot Marcel. Hij spreekt mooie woorden tot een verraste 
Marcel.  
Marcel is 25 jaar penningmeester en bestuurslid. Hij wordt benoemd tot lid van verdienste. 
Marcel krijgt een mooi gegraveerd bord en een fles drank.  
 

Verkiezing bestuursleden  
 
Marcel en Marije zijn herkiesbaar. Geen bezwaren, dus gefeliciteerd met jullie nieuwe 
benoeming.  
 

Benoeming nieuw lid van de kascontrole  
 
George Koopman neemt het stokje over van Rino Bakker. Hij gaat de kascontrole samen met 
Ben Tesselaar uitvoeren.  
 

Mededelingen van het bestuur  
 
Een punt van aandacht is de Digitale Tijdwaarneming van onze leden. We merken dat al 
meer leden hier erg makkelijk mee om gaan, terwijl dit superbelangrijk is voor de 
zaalvoetbalvereniging en de hele SZVV. We vragen dan ook van onze leden om hier je 
verantwoording in te nemen, en je plicht te vervullen! 
Het Tijdwerk hoort nu eenmaal ook bij het zaalvoetballen.  
Wederom zullen door bonden opgelegde boetes worden doorberekend aan desbetreffende 
speler en/of team. 
Iedere speler is verplicht  2 a 3x keer zaaldienst te verrichten (aanwijzing wordt vermeld  op 
onze site en Niedorperweekblad). En ze krijgen een mail van de wedstrijdsecretaris.  
Voor het volgende seizoen 2019/2020 hebben we de teamindelingen weer rondgemaakt. 
Minder nieuws hierin is dat we volgend seizoen weer met 3 teams minder gaan spelen. NN5, 
dames 3 en Jo 17 stoppen.  
We willen dan ook de stoppende leden bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. We 
hopen natuurlijk dat de stijgende lijn qua teamaantallen ook weer een keer terugkomt, en 
daar hebben we met elkaar het volste vertrouwen in.  
 
 

Rondvraag  
 
Willem bedankt Marcel ook namens de Paaspolderloop voor zijn grote inzet.  
 



Ronald Stadegaard vraagt hoe het volgend jaar met de jeugd gaat. Maurice legt het een en 
ander uit. Een team minder en geen nieuwe teams helaas.  
 
Melchior Dekker vraagt zich af of er nog met veldvoetbal wordt overlegd of de 
vergaderingen gespreid kunnen worden (waren nu op dezelfde avond). 
Ook meldt Melchior het digitale opgavesysteem voor je team om spelers toe te voegen en 
later weer terug te schrijven naar hun eigen team lastig te vinden. De codes vergeet je.  
Maurice meldt dat het met een app volgend seizoen makkelijker zou moeten worden. Het 
bestuur is er ook niet echt blij mee.  
 
Peter Dekker bedankt het bestuur voor hun inzet. George Koopman sluit zich hierbij aan.  
 
Rino Bakker vraagt hoe de test verlopen is om tijdwaarneming door een man en vrouw 
samen te laten uitvoeren. Het bestuur meldt dat dames er niet op zitten te wachten. Ze gaan 
net zo lief met een andere dame zitten. Maar een aantal wil niet fluiten. De dames moeten 
toch ingedeeld worden, anders moeten de heren te vaak tijdwaarneming draaien.  
 
Vader Van der Stoop bedankt iedereen voor hun inzet.  
 
Emiel bedankt iedereen en sluit af.  
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