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ZVC-ZEIST
ZEISTER VOLLEYBAL COMPETITIE
INFORMATIE BRIEF
ZVC-Zeist.nl Website
Zoals jullie afgelopen jaar hebben kunnen ervaren, hebben wij gekozen voor een
nieuwe Website met een “digitaal wedstrijdformulier”.
In dit beslissingstraject zijn wij uitgegaan van de meest gebruikte tools in de
softwarewereld. Deze tool wordt gratis ter beschikking gesteld. Indien je
uitgebreidere programma’s wilt implementeren, is er veel standaard software
beschikbaar als aanvulling. Voor de ZVC is een applicatie aangeschaft t.b.v. het
“digitale wedstrijdformulier”.
Wij hebben over het algemeen verenigingen/samengestelde vrienden(innen) clubs
die deelnemen aan onze volleybal competitie.
ZVC hanteert hierbij voor een groot deel de NeVoBo regels.
Ons “digitale wedstrijdformulier” en de afhandeling hiervan is afwijkend
van de NeVoBo.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN m.b.t. de website:
Met uitzondering van enkele toevoegingen en het digitaal invullen van het
wedstrijdformulier door de verenigingen kunnen wij stellen, dat de verwerking van
het “DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER” goed is verlopen en dat er vanuit de
verenigingen zeer positieve reacties zijn gekomen, zowel met betrekking tot het
eenvoudig kunnen invullen, alsmede de tijdbesparing voor de verenigingen ten
opzichte van het oude papieren formulier. Denk alleen maar aan het iedere keer
invullen voor de wedstrijd en het wegbrengen van het formulier naar de
wedstrijdleiding.

ZVC-Zeist.nl

Informatiebrief 2019

Nummer 2

2

Informatiebrief ZVC-Zeist.nl

ZOEKEN op www.ZVC-Zeist.nl
Hoewel de oude website al goed
vindbaar was via Google, is er nu de
mogelijkheid om deze nog meer te
optimaliseren. In de komende periode
zullen wij deze aanpassingen stap voor
stap implementeren.

REMINDER: BELANGRIJK
Zowel de spelers, alsmede de scheidsrechter die aan de wedstrijd deelnemen
moeten digitaal worden ingevuld op het wedstrijdformulier. Direct na de
gespeelde wedstrijd worden de eindstanden gezamenlijk met de
tegenstander ingevuld. De eindstand wordt direct bijgewerkt op de ZVC
website.
Controleer even of het is goed gegaan door naar de standen te kijken.
Het voordeel van deze werkwijze is, dat iedereen direct inzicht heeft in de
competitiestand.

Aanpassingen Statuten
Onze statuten zijn opgesteld tijdens de oprichting in 1953. In al de jaren daarna zijn
er geen wijzigingen in de statuten geweest. Dit betekent, dat de statuten op diverse
onderdelen een aanpassing nodig zouden hebben.
Aanpassingen in de statuten zou een kostbare zaak worden, aangezien dit via de
notaris plaats zou moeten vinden. De kosten hieraan verbonden kunnen oplopen
tot € 1000,-. Ons advies hierin is om wijzigingen niet via de notaris te laten plaats
vinden, maar via een aanvulling binnen het “Huishoudelijk Reglement” te
registreren. Uiteraard zal iedere wijziging worden besproken op de ALV.

Veel speelplezier en tot de volgende Informatiebrief
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