
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan: de verenigingen 
 

Paramaribo, 15 april 2019 
 

Betreft: Besluitenlijst Algemene Leden Vergadering d.d. 28 maart 2019 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hieronder volgen de besluiten die zijn genomen op de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering van 

de Surinaamse Zaalvoetbalbond (S.Z.V.B.), de dato donderdag 28 maart 2019. 

 

Agendapunt Opmerking / besluit 

1. Opening Om 19:20 uur was er quorum middels 18 verenigingen en is de 

Algemene Leden Vergadering geopend.  

2. Mededelingen De Voorzitter verontschuldigd zich voor de afwezigheid van de 

bestuursleden Mike Antonius, Winona Lee en Andy Pierau die 

vanwege overmacht niet aanwezig konden zijn. 

3. Aanvullingen / aanname 

agenda 

Na de verkiezing van de Verificatie Commissie wordt er een 

agendapunt toegevoegd betreffende de zaak ZV Mengao. 

4a. Verslag Secretaris Het Secretarieel verslag over het jaar 2018 is door de Secretaris 

toegelicht. 

4b1. Financieel Jaarverslag 2018 Het Financieel verslag 2019 is door de Penningmeester met 

toelichting gepresenteerd. 

4b2. Verslag Verificatie 

Commissie 

De Verificatie Commissie 2018, bestaande uit dhr. L. van 

Leeuwaarde en dhr. G. Niamut,  heeft geen onregelmatigheden 

aangetroffen in het financieel jaarverslag 2018 en verleent 

hiervoor unaniem goedkeuring. 

De Verificatie Commissie geeft als advies aan de aanwezige leden 

om décharge te verlenen aan het bestuur van de S.Z.V.B. over het 

jaar 2018. 

4b3. Goedkeuring jaarrekening 

en décharge bestuur 

Aan de hand van de uiteenzetting van de Penningmeester en het 

advies van de Verificatie Commissie, heeft de ALV unaniem  

besloten décharge te verlenen aan het bestuur voor het financieel 

beleid van 2018. 

5. Verkiezing Verificatie 

Commissie 

De Verificatie Commissie 2019 bestaat uit de leden van 2018, dhr. 

L. van Leeuwaarde en dhr. G. Niamut, met als toevoeging dhr. J. 

Baank.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toegevoegd Agendapunt: 

Zaak ZV Mengao 

De voorzitter heeft een uiteenzetting gegeven over de zaak ZV 

Mengao. De ALV heeft unaniem geadviseerd het proces tegen ZV 

Mengao dat reeds is ingezet, voort te zetten alsmede goedgekeurd 

om de kosten en de geleden inkomstenderving van de derde Play 

Off speeldag tussen Styx KG en ZV Mengao te verhalen op de 

vereniging ZV Mengao.   

6. Start competitie 2019 Wedstrijdreglement: 

Er zijn aanpassingen gepleegd op de volgende artikelen:  

artikel 10a,12b, 12c, 12d, 12e, 29h en 29j. 

De ALV heeft unaniem goedkeuring verleend voor het doorvoeren 

van deze wijzigingen voor de start van het competitiejaar 2019. 

 

Inschrijfregels: 

De inschrijfregels zijn door de Competitieleider toegelicht. 

 

Betaling van het inschrijfbedrag:  

De Penningmeester geeft aan dat de betaling van het 

inschrijfbedrag in maximaal drie termijnen mag geschieden en wel 

als volgt: 

 1
e
 termijn: 50% bij de inschrijving 

 2
e
 termijn: 25 % 

 3
e
 termijn: 25% 

 

Note:  

Het volledige inschrijfbedrag dient vóór de start van de 2
e
 ronde 

voldaan te zijn. 

Alle betalingen dienen te worden gestort op de DSB bankrekening 

van de S.Z.V.B. Er zullen geen contante betalingen worden 

geaccepteerd. 

7. Rondvraag Eigen accommodatie: 

De situatie is ongewijzigd gebleven. Er is reeds een ontwerp en 

een kostenplaatje hiervoor gemaakt. Knelpunt: de SZVB heeft 

geen eigen domeingrond, hetgeen het proces stagneert. 

 

Semikampioen ZV Mengao: 

Op het moment van terugtrekking speelde ZV Mengao voor het 

kampioenschap. Aan de hand hiervan is ZV Mengao de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semikampioen van 2018. 

 

Caribische Club Kampioenschappen: 

Het doel is om niet deel te nemen aan de Caribische Club 

Kampioenschappen, maar om de Concacaf Club Championships te 

organiseren in Suriname in 2019. Indien dit niet haalbaar is, zal 

Suriname wel participeren aan de eerstvolgende Concacaf Club 

Championships. 

 

Opleidingen in 2019: 

 TCZ 2 opleiding i.s.m. de KNVB. 

 TCZ 3 opleiding i.s.m. de KNVB (hiervoor zal er een 

selectieprocedure komen). 

 Scheidsrechtersopleiding i.s.m. de SVB. 

 Futuro Futsal Referees Course in Suriname. 

8. Sluiting De ALV is afgesloten om 22:10 uur. 

 

 

Namens het bestuur van de Surinaamse Zaalvoetbalbond, 

 

 
 

Ashley Fung-Loy 

Secretaris Surinaamse Zaalvoetbalbond 


