
Verslag wedstrijdsecretaris seizoen 19/20 

Allereerst  heet ik de aanwezige nieuwe leden indien aanwezig  hartelijk welkom, op deze 

vergadering en wens hen veel succes, maar nog meer veel spelplezier toe. Wij hopen dat zij een 

goede aanvulling zullen zijn van onze mooie club.  

Covid 19 heeft natuurlijk een grote impact gehad op dit seizoen.  Aangezien het voor een ieder een 

volstrekt nieuwe situatie was, heeft de KNVB adequaat op de situatie ingespeeld door, zeker wat de 

zaal betreft, prima maatregelen te nemen. Als vereniging zijn we, door regelmatige updates , goed op 

de hoogte gehouden.  Op 31 maart werd uiteindelijk de beslissing genomen om het zaalvoetbal, niet 

meer te hervatten 

Er zijn dus geen eindstanden, geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook de bekercompetities 
werden niet uitgespeeld. Het seizoen 20/21 start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van  
seizoen 19/20. 
 
Het uithelpen binnen de verschillende teams verloopt mede door de app redelijk goed. Het wordt 

natuurlijk moeilijk als spelers zich op het laatste moment afmelden, toch werd hier ook nog vaak een 

oplossing gevonden. De verzoeken om een wedstrijd om te zetten komen steeds vaker voor, helaas 

kom hier niet altijd kon hier een oplossing voor gevonden worden, ter herinnering een wedstrijd kan 

worden omgezet met wederzijds goedvinden van beide verenigingen, de KNVB heeft hier geen rol in. 

De boetes voor niet spelen zijn pittig en zijn voor rekening van het team, het is dus aan ieder teamlid 

de taak om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de teamcontacten en zeker teamleden niet met 

last minute problemen te confronteren, terwijl deze wellicht door tijdig communiceren, verholpen 

hadden kunnen worden.  

Het insturen van wedstrijdverslagen en doelpunten naar de webmaster laat te wensen over, ik wil 

daarom team 1 en 5 vragen hier volgend seizoen verbetering in te brengen. Webmaster Tim steekt 

tijd en moeite in het bijhouden van de website, er zijn afspraken over het aanleveren van gegevens 

voor de website, een niet bijgewerkte website oogt slordig en dat is niet de bedoeling, zeker 

tegenover de adverteerders hebben wij als vereniging een verplichting. 

In seizoen 20/21 spelen we dus met drie vierde klassers een derde klasser en een tweede klasser. 
De inschrijvingen zijn identiek aan de inschrijvingen van een jaar eerder. 
Elk team is ingeschreven voor de bekercompetitie. 
 
De competitie start op 12 september (onder voorbehoud) 
 
De indeling en het programma van de teams wordt op 24 juli bekend gemaakt 
eenvoudig om de teamcontacten, met problemen voor wedstrijden op te zadelen, terwijl deze 

wellicht door tijdig communiceren, verholpen hadden kunnen worden. 

Aan alle spelers die de club verlaten hebben, dank voor jullie inzet. 

Tevens dank de aanvoerders, regelateurs, coaches en teamcontacten voor de samenwerking en wens 

iedereen een fijne “zomerstop” toe. 

Jack de Kok 

Wedstrijdsecretaris ZVV Le Soleil  


