Het verslag (belangrijkste punten) van onze jaarvergadering van 18 april.
Afgelopen seizoen:
• Kampioen 1e klasse: ZVV Diepstraten
• Kampioen 2e klasse: ZVV Brouwer 3
• Winnaar Grote Beker: ZVV Diepstraten
• Winnaar Kleine Beker: ZVV Brouwer 3
• Sportiefste teams: ZVV Abrahams en ZVV Beljaars
• Winnaar Supercup: ZVV Brouwer 3
•
•
•
•

Er waren afgelopen seizoen 19 afmeldingen (al dan niet op tijd)
De nieuwe teams zijn definitief toegelaten tot onze competitie (Bojangles en Brouwer 4)
Er zijn 2 rode kaarten uitgedeeld
De nieuwe regel (1 persoon naar achter aftrappen) is goed bevallen en blijft gehandhaafd.

Komend seizoen:
• De nieuwe competitie start op 7 september en eindigt voor Hemelvaart/Pinksteren.
• We spelen anderhalve competitie
• ZVV Brouwer 3 promoveert naar de 1e klasse
• ZVV Brouwer 4 degradeert naar de 2e klasse
• Er hebben zich 2 nieuwe teams aangemeld. ZVV RMR en ZVV il Cuore uit Moergestel.
(Inmiddels hebben ook Schuttershof, ZVV van Asten-Doomen en ZVV Verdi Boys zich
aangemeld) Het is nog niet duidelijk in welke klasse de nieuwe teams instromen. Dit is niet
meer standaard in de 1e klasse.
• ZVV Brouwer 4 en nu ook ZVV Veerkes Old School hebben zich voor de nieuwe competitie
afgemeld.
• Er is een suggestie binnengekomen om de laatste wedstrijd in Diessen te laten vervallen. Met
zoveel teams is dit echter niet echt haalbaar. Besloten wordt om in Diessen de eerste
wedstrijd om 19.00 uur te laten beginnen.
• Een nieuwe regel is voorgesteld en aangenomen: Aftrap wordt voortaan door 1 persoon
genomen. Deze dient de bal achteruit te spelen.
• De bekercompetitie loopt weer als vanouds dwars door de competitie heen. Het financiële
verslag is rondgedeeld en akkoord bevonden. De contributie blijft € 800,- per team.
Aldus de belangrijkste punten van de vergadering.
Inmiddels zijn de facturen voor de nieuwe competitie verstuurd. Een aantal teams hebben al betaald.
Zorg dat je deze contributie voor 1 juli uiterlijk hebt overgemaakt.

