
Verslag van de SZC jaarvergadering 28 augustus 2019 

Aanwezige teams: 

Workout Geleen, Fysiosittard, Kijk Uit 1, Black Lions, DesignPlanning.nl en Ikook/Kallen Accountants 

 

1. Bij afwezigheid van de voorzitter van de SZC heeft Henk Schmitz alle aanwezigen welkom. 

Opkomst is helaas bijzonder mager. Het bestuur zal bezien hoe een volgend jaar meer teams 

aanwezig te krijgen zijn. 

 

2. Korte terugblik afgelopen seizoen 

De wedstrijdsecretaris geeft een korte terugblik over het afgelopen seizoen. Dit is tot 

redelijke tevredenheid verlopen. Halverwege het seizoen is helaas team Vossenboys 

afgehaakt. Team De Aetzaak heeft de plek ingenomen, waarvoor dank. 

Grootste knelpunt betrof het grote aantal ( late ) afmeldingen van wedstrijden. Komend 

seizoen zal hier strenger op geacteerd worden ( zie huishoudelijk reglement ). 

 

3. Financieel verslag door de penningmeester 

De penningmeester licht het financieel overzicht toe. Dit is voor alle aanwezigen duidelijk.  

 

4. Dechargeren van het bestuur 

Dit wordt uitgesteld aangezien de kascontrolecommissie nog niet bij elkaar is geweest om de 

controle op de financiële cijfers uit te voeren. De kascontrole staat op 23 september gepland.  

 

5. Benoeming kascontrolecommissie 

Deze zal ongewijzigd blijven, Raymond Blom (Fysiosittard) en Nicky van Mierlo (Uitslag 04) 

 

6. Praktische afspraken m.b.t. komend seizoen (o.a. afmelden van wedstrijden, nakomen 

financiële verplichtingen, eerlijk competitieverloop) 

Informatie hierover is verwerkt in het huishoudelijk reglement dat op de website terug te 

vinden is. 

 

7. Huishoudelijk reglement 2019 – 2020 

Hierin is met name aandacht gevraagd voor de afspraken rondom afmelden van wedstrijden 

en de consequenties daarvan. Kern ervan is dat een verzoek tot verplaatsing niet meer in 

behandeling wordt genomen. Een team heeft wel de mogelijkheid op eigen initiatief een 

wedstrijd te ruilen met een andere wedstrijd. Hiervoor dienen dan 4 teams bereid gevonden 

te worden om wedstrijden te ruilen. Lukt dit, dan dient dit aan de wedstrijdsecretaris te 

worden doorgegeven. 

Het huishoudelijk reglement wordt akkoord bevonden en zal derhalve op de site van de SZC 

geplaatst worden. 

 

8. Toelichting competitie – opzet en wedstrijdprogramma 2019 – 2020 

Er wordt wederom in 3 klassen met elk 9 teams gespeeld. De promotie – en 

degradatieregeling is terug te vinden in het huishoudelijk reglement. 

  



9. Bekeropzet en bekerloting 

1ste bekerronde zijn OSU ’60 2 / Trevicare, Tikkie Breed/Bakkerij Voncken, De Menkes, 

Reclamenodig.nl en Eethuis Corvers Geleen vrijgeloot. Zij stromen in de 2de bekerronde in 

samen met de winnaars van de navolgende wedstrijden: 

Maandag 21 oktober 20.30-21.30 SH  De Vikingen  - Atletico Reserva 

Maandag 21 oktober  21.30-22.30 SH  Tom Peeters electra - Almania 

Maandag 21 oktober  21.00-22.00 GB1 Mestrom   - Uitslag ‘04 

Maandag 21 oktober  22.00-23.00 GB1 Costa Blanca Group - Marcant Prtners jn 

wonen 

Woensdag 23 oktober  20.30-21.30 SH Black Lions  - Fysiosittard 

Woensdag 23 oktober  21.30-22.30 SH Schtad Zitterd  - Kijk Uit 2 

Woensdag 23 oktober  21.30-22.30 GB1 DesignPlanning.l - Zuyderland 

Woensdag 23 oktober  20.30-21.30 GB2 De Aetzaak  - B & A Boys 

Woensdag 23 oktober  21.30-22.30 GB2 FC Koekoek  - Workout Geleen 

Donderdag 24 oktober 21.00-22.00 GB1 OSU’60 1/ LHW groep - IkOok/Kallen 

Donderdag 24 oktober 21.00-22.00 GB2 Kijk Uit 1  - Dieteren Horeca 

 

10. Eventuele toelichting nieuwe spelregels (door Jan Geilen) en andere scheidsrechterzaken 
Geen nieuwe spelregels te melden. 
 

11. Rondvraag: 
Vraag : Kan de oproep voor de jaarvergadering a.u.b. volgende keer wat eerder gedaan 
worden? 
Antwoord: Het stond al enkele maanden op de site van de SZC, op de beginpagina, maar we 
zullen de uitnodiging volgende keer eerder versturen. 
Vraag: hoe wordt de prijs van een uur voetballen eigenlijk bepaald? 
Antwoord: De prijs van een uur voetballen is afhankelijk van de prijs van de zaalhuur van de 
verschillende hallen, de hoogte van de scheidsrechtersvergoeding en de andere kosten die in 
de loop van het seizoen gemaakt worden voor onder andere de feestavond, prijzen, rekening 
ING, Kamer van Koophandel etc. Samen komt dit op ongeveer €60 per uur, €30 per team. De 
werkelijke kosten per uur worden aan het eind van het seizoen berekend als alle uitgaven 
bekend zijn. 
 
 

12. Sluiting 


