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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2021 
 
Datum: Maandag 11 oktober 2021 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Aanwezig:  38 leden  
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Pascal te Bogt, Theo Helmers, Ronnie Heutinck, Bas Hommelink, Luc Nijhuis, Bart 

Ribbers, Kevin Vos en Twan te Woerd   

 
1. Opening 

Voorzitter William Slotboom heet alle aanwezigen welkom. 
Speciaal welkom aan erevoorzitters Ton Scharenborg en Bennie te Veulwe en ereleden Anton Helmers 
en Jan Bouwmeesters.  
Doordat café-restaurant Spilman gesloten is, wordt de ledenvergadering ditmaal op een bijzondere 
locatie gehouden, te weten ‘achter in de Beltrumse kerk’.  
 
In zijn welkomstwoord geeft voorzitter William aan dat het bestuur erg verheugd is dat, na iets meer dan 
1,5 jaar Corona met allerlei beperkingen, de meeste leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren 
voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum trouw zijn gebleven en we met z’n allen hopen dat we deze Corona-
periode achter ons kunnen laten.  
Helaas is er mede door de corona-pandemie, een einde gekomen aan het jarenlange 
hoofdsponsorschap van café-restaurant Spilman. Gelukkig heeft het bestuur in Marboma Keukens, 
Badkamers en Vloeren voor de komende 5 jaar een nieuwe hoofdsponsor gevonden.  
Voldoende vrijwilligers vinden en houden voor diverse taken binnen onze vereniging wordt een steeds 
grotere uitdaging. Vandaar dat dit ook als een separaat punt op de agenda staat. Ook is het bestuur de 
afgelopen periode in gesprek geweest met diverse commissies, waarbij is afgesproken dat men 
mandaat krijgt en neemt.  
De voorzitter geeft nog aan dat vanuit de gemeente men bordjes van een rookvrij sportpark heeft 
opgehangen. Hier zal nog meer over gecommuniceerd worden en het zal nog even wennen worden, 
maar het past wel in de huidige tijd.  
Tot slot geeft William aan dat het hoofdbestuur door allerlei positieve ontwikkelingen met vertrouwen de 
(nabije) toekomst tegemoet gaat en wenst iedereen een gezond en sportief seizoen.  
 

2. Lief en Leed 
Aansluitend wordt stil gestaan bij het overlijden van lid en vaste supporter van het eerste elftal te weten, 
Harry Heutinck en tevens trouwe sponsor André Dute.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
De afmeldingen worden opgenoemd.  
Bestuur vraagt nog aandacht voor de stemperiode van het RABO-coöperatiefonds.  
 

4. Notulen vorige ledenvergadering 29-03-2021 
Doordat Nederland zich midden in een corona-pandemie bevond is de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van 2020 eerst uitgesteld, maar alsnog op 29 maart 2021 digitaal via een Teams-
verbinding gehouden. Regelgeving vanuit de KNVB liet het overigens ook toe om de ledenvergadering 
maximaal een half jaar uit te stellen.  
 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, waarna ze worden geaccordeerd door voorzitter William 
Slotboom en secretaris Ivo Spilman. 
 

5. Jaarverslag 2020 - 2021 
Ivo Spilman neemt met behulp van een PowerPoint presentatie de hoogtepunten per maand door. 
Ondanks de corona-pandemie, zijn er toch nog redelijk veel activiteiten op en rond het sportpak 
gehouden. Vooral de jeugdcommissie en hoofd opleidingen Michel Ballast zijn erg druk geweest om 
diverse activiteiten voor de jeugd te organiseren.  
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6. Financieel overzicht 2020 - 2021 
Aangezien Roald aftredend is als penningmeester is dit de laatste keer dat Roald het financieel 
overzicht toelicht.  
Roald geeft aan dat net als bij het jaarverslag ook bij het financieel overzicht veel corona terug komt. 
Het boekjaar startte immers midden in de pandemie, te weten op 1 juli 2021. 
Zoals William al heeft aangegeven in het welkomstwoord, is het erg positief dat bijna alle leden de 
vereniging trouw gebleven zijn en zijn de contributie-inkomsten zelfs nog wat hoger dan vorig jaar.  
Vanwege de corona-pandemie heeft V.I.O.S. enkele malen gebruik gemaakt van (eenmalige) subsidies 
zoals de TASO.  
De vergoedingen blijven nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren, maar de sponsor-inkomsten zijn wat 
lager doordat hoofdsponsor Spilman gestopt is.  
De kantine was de eerste maanden nog geopend, waardoor de inkomsten vanuit de kantine ondanks 
de pandemie nog meevallen. Daarnaast werkt Sportcentrale V.I.O.S. in tegenstelling tot 
voetbalvereniging V.I.O.S. met kalenderjaren. Desalniettemin zijn de kantine-inkomsten slechts een 
derde deel ten opzichte van voor de pandemie. 
 
Om aanspraak te kunnen maken op diverse subsidies gaf de overheid het advies om contracten door te 
laten lopen en uit te betalen, om zo recht te houden op subsidies. Dit heeft vv V.I.O.S Beltrum dan ook 
zo gedaan. 
Doordat een langere periode niet getraind en gevoetbald is, waren de uitgaven toch wat lager, wat 
onderaan de streept er een klein positief resultaat heeft opgeleverd. Dit hadden we tijdens het opstellen 
van de begroting toch wat somberder ingezien, maar middels passen en meten is het toch gelukt om 
een kleine plus te draaien.  
 
Tot slot wordt de balans toegelicht. Ook deze is wat positiever dan begroot. 
 
William bedankt Roald voor het opstellen van de cijfers en zijn toelichting en geeft aan dat we hier als 
vereniging erg blij mee mogen zijn. De club staat er financieel gezien gezond voor.  

 

7. Verslag kascommissie 2020 - 2021 
De kascommissie bestaat uit Ruud Groot Zevert en Jelle Klein Gunnewiek. Ruud geeft aan dat men 
inzage heeft gekregen in de financiële cijfers en dat het er erg er keurig uit zag. Beiden was men verrast 
dat er toch een positief resultaat is behaald. De kascommissie adviseert dan ook om het bestuur 
decharge te verlenen op het gevoerde financiële beleid.  
 
De voorzitter vraagt of de vergadering decharge kan verlenen aan het bestuur. De vergadering gaat 
akkoord middels een applaus.  
 

8. Benoeming kascommissie 2021 - 2022 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Ruud Groot Zevert de kascommissie verlaten. Frank Orriëns geeft aan de positie van Ruud 
wel te willen invullen. De kascommissie 2021-2022 wordt gevormd door Jelle Klein Gunnewiek en Frank 
Orriëns.  

 
9. Bestuursverkiezing 

Het afgelopen jaar zijn Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek afgetreden als bestuurslid. Tijdens de 
digitale ledenvergadering kon er niet persoonlijk afscheid worden genomen, waardoor beide heren 
tijdens deze ledenvergadering nogmaals bedankt worden voor hun bestuursperiode.  
Benny Krabbenborg is afgelopen periode wel gestopt als jeugdvoorzitter, maar is bereid gevonden om 
toch nog één periode door te gaan als algemeen bestuurslid.  
Dominique Abbink is bereidt gevonden om toe te treden tot het hoofdbestuur. Het bestuur is dan ook blij 
dat men weer een dame mag verwelkomen. Damesvoetbal is namelijk een erg belangrijke tak binnen 
onze vereniging die we graag in alle gelederen vertegenwoordigd zien. Als er meer dames interesse 
hebben, dan houdt het bestuur zich aanbevolen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waarna 
de toetreding tot het bestuur door de vergadering middels een applaus akkoord wordt bevonden.  
 
Tot slot richt de voorzitter zijn woord tot Roald Visser. Roald heeft aangegeven zich niet meer 
herkiesbaar te stellen. Vanaf 2004 ondersteunde hij Paul te Woerd als in de sponsorcommissie waarna 
hij door een oproep van Marco Heutinck in 2009 is toegetreden tot het hoofdbestuur, waarbij vanaf 2012 
het penningmeesterschap heeft overgenomen van Anton Helmers. Roald wordt bedankt voor zijn 
duidelijke en accurate financiële overzichten. Daarnaast geeft William aan dat het bestuur het ook erg 
waardeerde dat Roald als geen ander wist dat je soms moet investeren om later te kunnen oogsten. De 
afgelopen jaren was Roald ook het gezicht van V.I.O.S. Voetbal in de Sportcentrale. Hierin heeft hij zich 



 
6 januari 2022 VIOS_NOT-LV_20211011 - Notulen ledenvergadering (definitief) 3/6 

voornamelijk ingezet voor de samenwerking met V.I.O.S. Gym, maar ook voor een eerlijkere verdeling 
van de kantine-inkomsten. Daarnaast is hij als penningmeester ook erg nauw betrokken geweest bij de 
privatisering en de aanschaf van het kunstgrasveld. Kortom mede door de inzet en expertise van Roald 
staat de club zowel financieel als ook maatschappelijk gezien er goed voor.  
 
Als opvolger van Roald stelt het bestuur Erik Wolterink voor. De vergadering gaat akkoord middels een 
applaus en William wenst Erik veel succes maar vooral ook plezier met zijn nieuwe functie.  
 

10. Statutenwijziging  
Bestuurslid Wouter te Woerd gaf een toelichting op voorgestelde aanpassing van onze statuten. De 
statuten zijn als het ware de grondwet van de vereniging. Hierin is onder andere de structuur en de 
organisatie vastgelegd. Men adviseert om de statuten om de 8 tot 10 jaar te herbeoordelen en daar 
waar nodig te herzien. De laatste wijziging dateert echter al weer van 20-09-2007. Daarnaast geeft de 
invoering de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021 aanleiding om onze 
statuten te herzien.  
Het concept van de nieuwe statuten was voorafgaand aan deze ledenvergadering in te zien via onze 
website en/of in de bestuurskamer. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op taakvervulling, 
voorkomen tegenstrijdige belangen, aansprakelijkheid, belet en ontstentenis. Daarnaast maken de 
nieuwe statuten het mogelijk om meer zaken te regelen via het huishoudelijke reglement.  
 
Na de toelichting van Wouter kunnen de aanwezige leden haar stem uitbrengen middels een 
stemformulier. Daarnaast heeft secretaris Ivo voorafgaand aan deze vergadering ook enkele 
volmachten ontvangen. In totaal zijn er 40 geldige stemmen (38 aanwezigen + 2 machtigingen) 
uitgebracht, waarbij 40x vóór statutenwijziging is gestemd.  
Wouter geeft aan dat bepalingen in onze huidige statuten echter aangeven dat minimaal 2/3 van alle 
leden benodigd om tot een statutenwijziging te komen. Aangezien 40 stemmen minder is dan 2/3 deel, 
zal er een nieuwe buitengewone ledenvergadering belegd worden. Conform statuten mag deze 
vergadering niet eerder dan 3 weken naar de eerste stemming plaats vinden. Tijdens de 2de stemming 
is de opkomst niet aan bepaalde voorwaarden m.b.t. opkomst gebonden.   
De buitengewone ledenvergadering zal op maandag 1 november om 20.00u ‘achter in de Beltrumse 
kerk’ gehouden worden.  

 

11. Begroting en contributie 2020 - 2021 
Voor het eerst neemt de kersverse penningmeester Erik Wolterink het woord.  
Erik geeft aan dat uitgangspunt voor de begroting is dat er komend jaar geen beperkingen zijn door 
corona.  
De begrote sponsorinkomsten zijn aanzienlijk hoger dan de realisatie afgelopen boekjaar, mede door 
het binnenhalen van de nieuwe hoofdsponsor Marboma.  
De kantine-inkomsten zijn voorzichtig aangehouden, omdat we te maken hebben met een gebroken 
boekjaar. In de begroting zit de afrekening van de kantine boekjaar 2021, waarbij het eerste half jaar de 
kantine dicht heeft gezeten vanwege corona.  
De entreegelden hebben we op hetzelfde niveau ingeschaald als voor de corona-pandemie. Tot slot 
verwachten we nog enkele (kleinere) subsidies m.b.t. corona.  
  
Aan de kostenkant, verwachten we geen grote wijzigingen m.b.t. trainers en vrijwilligers. De onkosten 
richting KNVB lagen vorig jaar lager omdat deel van de competitie stil lag, maar zijn dit seizoen weer op 
het oude niveau begroot.  
Oder wedstrijd- en trainingskosten vallen onder andere ook medische kosten.   
Door wijziging hoofdsponsorschap is er een extra reservering voor het kledingfonds opgenomen. Dit 
omdat de tenues, trainingspakken en tassen vervangen dienen te worden. 
 
Al met al verwacht het bestuur een klein positief resultaat over te houden, waarbij gezegd dient te 
worden dat de begroting conservatief is opgesteld, vanwege enige onzekerheden in de post-coronatijd. 
 
Vanuit de vergadering vraagt Ton Scharenborg of het Kledingfonds zichzelf niet kan bedruipen zonder 
de reservering. Het bestuur zal dit nader onderzoeken en hier eventueel op terugkomen. Op dit moment 
wordt een vast bedrag van € 1,25 per jeugdlid en € 2,30 per seniorenlid in het kledingfonds gestort.  
 
Net als voorgaande jaren wil het bestuur graag de contributie vaststellen in de ALV. In het verleden is 
afgesproken dat het bestuur de contributie jaarlijks mag indexeren. Gezien enige onzekerheden in het 
komende post-coronatijdperk stel het bestuur dan ook voor om enkel te indexeren. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
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12. Financiële cijfers SAVV 
Binnen het bestuur van Stichting Accommodatie V.I.O.S. Voetbal hebben de afgelopen periode enkele 
wijzigingen plaatsgevonden. Deze ledenvergadering zal Wim Helmers voor het eerst de financiële 
cijfers toelichten.  
Wim geeft aan dat de sponsorinkomsten vanuit de reclameborden redelijk gedaald is. Dit komt deels 
doordat enkele sponsoren zijn afgehaakt in coronatijd. Wederom zijn er eenmalige inkomsten vanuit het 
RABO-coöperatiefonds en de BOSA-regeling (subsidie stimulering Bouw en Onderhoud 
Sportaccommodaties).  
Vanuit de vergadering vraagt Anton Helmers of de BOSA-regeling eenmalig is. Wim geeft aan dat deze 
vanaf nu structureel wordt. Dit heeft er ok mee te maken dat stichtingen vanaf 2019 niet meer btw-
plichting zijn. Hierdoor hoeft SAVV de btw ook niet meer aan vv V.I.O.S. Beltrum te vergoeden.  
Door accommodatiezaken onder te brengen bij SAVV kan het hoofdbestuur van voetbalvereniging 
V.I.O.S. Beltrum zich volledig richten op ‘softwarematige zaken’.  
 
Doordat er minder gevoetbald is, zijn afgelopen jaar ook minder materieel als doelen en ballen 
aangeschaft.  
Al met al kon SAVV ondanks de corona-periode een prima resultaat presenteren.  
 
Aangezien het SAVV verwacht dat er weer volop gevoetbald gaat worden, zijn de meeste begrote 
onderdelen weer op hetzelfde niveau ingeschaald als het pre-coronatijdperk.  
De realisatie van de Open Club is grotendeels gefinancierd vanuit subsidies, echter is ook afgesproken 
dat SAVV een kleine eenmalige bijdrage levert. 
 
Focus blijft op de kapitaalpositie om de toekomstige vervanging van het kunstgras en eventuele andere 
accommodatievraagstukken te kunnen realiseren. De laatste corona-jaren waren door omstandigheden 
de resultaten net even wat minder. 
 
Op de balans zijn ook de onkosten voor aanschaf Veld 1 opgenomen.  
 
Vanuit de vergadering vraagt Frank Orriëns of er actief wordt nagedacht over verduurzaming van de 
accommodatie. Ton Scharenborg neemt als voorzitter van het SAVV het woord. Ton geeft aan dat hier 
zijdelings wel naar gekeken wordt, maar dat dit ook enigszins te maken heeft met gesprekken die men 
voert met de gemeente. Ton adviseert wel om altijd goed te kijken naar het aan- en uitzetten van de 
verlichting. Nu wordt de verlichting soms al ingeschakeld als het buiten nog licht is en daarnaast wordt 
deze niet altijd uitgezet na afloop van een training. Dit hoort ook bij bezuinigingen en is het laag 
hangende fruit.  
 
De voorzitter bedankt Wim Helmers voor zijn heldere toelichting.  

 
13. Organisatiestructuur  

De voorzitter geeft aan dat dit punt op de agenda is gezet omdat we afgelopen jaar erg druk zijn 
geweest met invulling van diverse functies en dit blijkt elke keer toch weer een fikse uitdaging. Het 
bestuur wil de commissies ook meer mandaat geven, zodat niet alles bij het hoofdbestuur neergelegd 
wordt. 
 
Vanuit de vergadering wordt aangevuld dat naast de Jeugdcommissie, Technische Commissie, 
Damescommissie, Activiteitencommissie en de Sponsorcommissie in de opsomming de 
Kledingcommissie en PR-commissie niet mogen ontbreken.  
 
De bovenstaande commissies zijn redelijk goed bezet, al zoekt het bestuur nog commissieleden voor 
de Activiteitencommissie en de Sponsorcommissie. Dus mochten er leden zijn die aan een commissie 
willen worden toegevoegd, of mochten jullie personen kennen die hiervoor geschikt zouden zijn, dan 
houdt het bestuur zich van harte aanbevolen.  
 
We hebben immers een prachtig sportpark, er wordt van alles georganiseerd, we hebben voldoend 
(trouwe) leden en de club staat er financieel gezien goed voor, echter hebben we ook een gezamenlijke 
taak om dit overeind te houden. Hiervoor is het dus ook noodzakelijk dat men zijn / haar verantwoording 
neemt.  
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14. Vrijwilligersbeleid 
Benny Krabbenborg neemt het woord. 
Het moet gezegd worden dat het vrijwilligersbeleid het bestuur steeds meer zorgen baart, waardoor het 
bijna maandelijks ook op de bestuursagenda en de agenda van de Jeugdcommissie staat.  
 
Binnen de vereniging is het halen en brengen. Maar het brengen lijkt steeds lastiger te worden. Zoals 
Benny aan geeft mag iedereen lid worden van vv V.I.O.S. Beltrum, waardoor je recht heb op trainingen 
en het spelen van wedstrijden, maar daarnaast heb je dan ook wel de plicht om bij te dragen aan de 
organisatie van de vereniging.  
 
Ooit heeft iemand uitgerekend dat er ca. 23.000u (vrijwilligers-) uren per voetbalseizoen binnen de 
vereniging zijn in te vullen. Bij ca. 200 vrijwilligers is dat ca. 115u per persoon per jaar, wat neer komt 
op ca. 2,5 tot 3u per persoon per week.  
 
Er moet ook gezegd worden dat een aantal zaken aardig tot erg goed lopen. Zo draaien de teams sinds 
enkele jaren al een gezamenlijke kantinedienst en blijft de Jeugdcommissie goed bezet, ondanks dat 
hier de afgelopen jaren nog wel eens wisselingen hebben plaatsgevonden. Complimenten daarvoor.  
 
Benny merkt op dat vv V.I.O.S. Beltrum hierin niet de enige vereniging is. Als we andere clubs spreken 
of je even Googled dan zie je dat andere verenigingen ook volop met vrijwilligersbeleid bezig zijn. We 
hebben op dit moment nog geen klagen, maar we zitten wel op de grens. Zo moeten de 
Jeugdcommissie en Hoofd Opleidingen elk jaar bijna 20 vacatures invullen. Daarnaast komen te veel 
taken bij te weinig personen en lijkt het alsof de verantwoordelijkheid bij enkele leden niet wordt 
gevoeld.  
Als we willen voorkomen dat we meer professionele krachten moeten inhuren, waardoor de contributie 
ook aanzienlijk zal stijgen, dan zullen er meer taken door vrijwilligers opgepakt moeten worden.  
 
Het bestuur gaat dan ook een vrijwilligerscommissie samenstellen, welke met een aantal taken op pad 
wordt gestuurd. Zo zal men onder andere een enquête houden onder de leden, waarin men kan 
aangeven op welke onderdelen men wellicht iets meer zou willen en kunnen betekenen. 
 
Clemens Wiegerink merkt dat er in het verleden ook al eens een enquête is houden maar dat er met de 
uitkomsten volgens hem nooit wat is gedaan. Benny Krabbenborg en Ivo Spilman ontkrachten dit. De 
uitkomsten van de enquête uit 2008 zijn centraal gearchiveerd en af en toe wordt hier nog wel eens 
gebruik van gemaakt.  
 
Ivo geeft aan dat het bestuur voorstelt om m.b.t. de kantinediensten een goed 0-stand te maken, 
waarbij personen die in het verleden namens een bepaald voetbalteam een dienst invullen nu op eigen 
titel te laten staan. Mocht blijken dat er dan nog gaten in het 7-wekelijkse kantinerooster ontstaan, dan 
zal het bestuur de teams verzoeken om een extra dienst per jaar te draaien. Dit moet beheerders 
Johnny Wolterink en Thijs te Brake meer armslag geven om het rooster sluitend te krijgen. Mocht het 
niet noodzakelijk zijn, dan wordt hier uiteraard geen gebruik van gemaakt. De vergadering gaat 
akkoord. Johnny Wolterink merkt nog op dat men onlangs na een nood-oproep toch bijna 14 nieuwe 
kantinedienst medewerkers heeft mogen verwelkomen.  
 
Arnold Groot Severt merkt terecht dat er ook aandacht moet zijn voor privé-situaties. Jongeren kunnen 
ook druk zijn met school. Roald Visser merkt op dat dit van alle tijden is en dat school en privé uiteraard 
voor gaan. Neemt echter niet weg dat men mogelijk wel sommige minder structurele zaken zou kunnen 
oppakken.  

 

15. Externe presentatie 
Dit jaar heeft men voorzitter van de Sportcentrale V.I.O.S. Jan Boverhof bereidt gevonden om een 
presentatie te geven.  
Jan geeft aan dat hij destijds door oud voetbalbestuurslid Gerrit Hilhorst is benaderd om de functie van 
voorzitter Sportcentrale op te pakken. Jan geeft aan dat hij, ondanks dat hij geen persoonlijke historie 
bij V.I.O.S. heeft, V.I.O.S. in algemene zin, maar zeker ook afdeling Voetbal altijd een warm hart 
toegedragen te hebben en tevens ook bewondering te hebben gehad voor het sportpark.  
 
Jan geeft aan dat hij op persoonlijke titel een mindset op papier gezet die hij graag zou presenteren.  
Net als de upgrade van het sportpark buiten met het survivalterrein, de beachvolleybalvelden en de 
hardloopbaan, zouden we ook we graag de sporthal vernieuwen. Zo is een commissie met de 
gemeente in gesprek hoe we op een exploitabele manier er voor zorgen dat over 20 jaar voor alle 
kinderen in Beltrum nog wat te kiezen valt.  
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Samenwerking is hierin het key-woord. De algemene landelijke verwachting is dat sporten steeds meer 
vraaggericht gaat worden. Dit zijn vaak kortdurige projecten, waarbij te denken valt aan Free-runing, 
kickboksen, etcetera. Deze sporten zouden heel goed opgepakt kunnen worden in de sporthal.  
Daarnaast bekijkt men in samenwerking met Sociaal Domein of er mogelijkheden bestaand om onder 
andere mindervaliden en ouderen overdag ook naar V.I.O.S. te laten komen om elkaar te ontmoeten. 
Hierin is bewegen niet het belangrijkste, maar vooral ook ontmoeten en samenzijn.  
In een enquête Raad van Overleg Beltrum gaf ca. 80% aan behoefte hebben aan een fitnessruimte.  
Kortom doorontwikkeling van open en vitaal sportpark ‘de Sonders’ tot Sport en ontmoetingscentrum ‘de 
Sonders’ is daarbij een belangrijke. Het geeft nieuwe impulsen en mogelijkheden voor Beltrum. 
Solidariteit, verbinding zoeken en elkaar versterken zijn hierbij kernwaarden. 
 
Jan geeft aan dat per juli 2021 een nieuwe wet in werking is getreden m.b.t. rookvrije publieke 
gebouwen. Vanaf dat moment zijn rookruimtes in openbare gebouwen verboden. Daarnaast is op 
initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds de landelijke doelstelling om een 
rookvrije generatie te creëren in 2040. In het Nationaal Preventieakkoord hebben NOC*NSF en de 
sportbonden met het ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle 
sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn.  
Jan merkt op dat we als ouderen hierin het goede voorbeeld zouden moeten geven.  
 
Tot slot geeft Jan nog aan dat de Sportcentrale V.I.O.S. ook betrokken is enkele 
accommodatievraagstukken zoals de vraagstelling vanuit touwtrekvereniging TTV Bisons m.b.t. 
renovatie kleedkamers. Hierover zal de komende jaren nog wel meer gecommuniceerd gaan worden.  
 
Kortom als V.I.O.S. komt er heel veel op ons af, maar mede door de bouw van een groot aantal nieuwe 
woningen zijn we in de gelukkige omstandigheid dat er veel jeugd in Beltrum blijf. Hierdoor is veel 
nieuwe instroom mogelijk. Daarnaast zijn er ook veel pensionado’s en hebben mensen wisseldiensten. 
Gelukkig denken veel vrijwilligers in oplossingen en heeft men wat voor een ander over. Met solidariteit 
kunnen we samen veel bereiken.  
 
William bedankt Jan voor zijn presentatie en slot-betoog.  
 

16. WVTTK 
William vraag Els Bonenkamp en Erik Pol naar voren om hen nog eenmaal in het zonnetje te zetten en 
te bedanken voor hun jarenlange hoofdsponsorschap namens café-restaurant Spilman. Lange tijd 
waren vv V.I.O.S. Beltrum en café-restaurant Spilman onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het was de 
locatie voor de ledenvergaderingen en voorafgaand en na afloop van (uit-)wedstrijden was het een 
belangrijk verzamelpunt. Helaas hebben Els en Erik moeten besluiten om Spilman te sluiten en komt er 
hiermee een einde aan een lange periode van samenwerking.  
 

17. Rondvraag 
▪ Arnold Groot Severt vraagt of het bestuur nog activiteiten organiseert rondom jubileums Dames 

voetbal 50 jaar en het 90-jarig bestaan van de voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum?  
➢ Het bestuur geeft aan dat er inderdaad activiteiten rondom 50 jaar dames voetbal in Beltrum 

georganiseerd gaan worden, maar geen activiteiten rondom het 90-jarig bestaan.  
▪ Ilona Wolters merkt op dat het rookbeleid volgens haar niet goed genoeg bekend is binnen de club.  

➢ Ivo geeft aan dat de gemeente Berkelland zonder direct medeweten van de sportverenigingen 
reeds een bordje ‘rookvrij sportpark’ heeft opgehangen bij toegang van het sportpark. De 
Sportcentrale zal in samenspraak met alle verenigingen nog rookbeleid schrijven en tevens via 
verschillende media uitdragen. Tot slot merkt Ivo op dat reeds 1.700 verenigingen in Nederland 
reeds rookvrij zijn en dus voorop lopen op het eerder genoemd preventieakkoord 2025.  

 

18. Sluiting 
William dankt de aanwezigen en bedankt hen tevens voor hun bijdrage afgelopen seizoen. Hiervoor 
biedt hij namens het bestuur nog een extra consumptie aan. Tot slot wenst hij eenieder een goede 
gezondheid en een sportief seizoen. Na deze woorden sluit voorzitter William de vergadering.  
  
Aldus opgemaakt 11 oktober 2021. 
 
 
 
William Slotboom     I. Spilman 
voorzitter      secretaris      


