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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2022 
 
Datum: 17 oktober 2022 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Aanwezig:  45 leden 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Jelle Klein Gunnewiek, Theo Helmers, Ronnie Heutinck, Bas Hommelink, Stan Lankveld, 

Vincent Papen, Ronnie te Veluwe, Roald Visser, Luc Nijhuis 

 
1. Opening 

Voorzitter William Slotboom heet alle aanwezig welkom. De ledenvergadering wordt wederom, net zoals 
het voorgaande jaar, gehouden in de ‘vergaderruimte’ achter in de Beltrumse kerk. 
 
William Slotboom neemt het woord en heet een speciaal welkom aan Erevoorzitters Ton Scharenborg 
en Bennie te Veluwe en ereleden Anton Helmers en Jan Bouwmeesters. 

 
De laatste naweeën van de Corona pandemie met alle beperkingen liggen nu al weer enkele maanden 
achter ons, de club kijkt weer vooruit en hopen van ganser harte dat dit ook zo blijft.  
William denkt dat alle leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en supporters erg blij zullen zijn met dit 
vooruitzicht. 
 
VIOS kijkt terug op het jubileum van 50 jaar damesvoetbal waar Jan Elshof als oprichter bij aanwezig 
was. Hij genoot met volle teugen van dit evenement. VIOS heeft ook weer een vrijwilligersmiddag en Vios 
dag kunnen organiseren. Al met al mooie evenementen, al wordt het misschien tijd om hier een andere 
opzet voor te vinden. 
 
VIOS Beltrum is verder een samenwerking met DEO aangegaan voor het meisjesvoetbal. De MO-17 zal 
dit seizoen gezamenlijk optrekken. Met DEO zijn degelijke afspraken gemaakt die van beide zijden goed 
worden nagekomen en ook betrouwbaar zijn. 
 
De sponsorcommissie is gelukkig weer actief in de markt, nieuwe sponsoren worden gezocht en 
aangeschreven, het sponsoruitje naar FC Twente op 16 oktober 2022 was erg geslaagd en maakt de 
sponsoren weer erg enthousiast. 
 
Het bestuur is bezig het meerjarenplan te actualiseren gezamenlijk met de S.A.V.V. want zowel in onze 
accommodatie als het sportpark moeten diverse investeringen gedaan worden. De Ondergrondse zal 
hierin ook weer van grote waarde zijn om e.e.a. te realiseren. 
 
Het vrijwilligersbeleid is net als vorig jaar erg belangrijk in onze vereniging, vanaf 30 oktober 2022 
beginnen de huiskamergesprekken in de vorm van een ontbijt met de actieve voetbal elftallen om meer 
spelers, leiders en eventuele vrienden en familie enthousiast te maken actief vrijwilliger te worden binnen 
onze vereniging. Wegens gebrek aan kantinepersoneel is deze al bijna een aantal keren gesloten 
geweest. Gelukkig blijken enkele leden spontaan de ontstane gaten in het rooster op te vullen, al zullen 
we als vereniging te samen met de overige verenigingen binnen de Sportcentrale toch aan een structurele 
oplossing moeten werken.  
 
Kortom er is genoeg werk aan de winkel bij Vios Beltrum! 
 
De competitie is begonnen, de eerste resultaten zijn bemoedigend en alle actieve leden zijn weer waar 
ze horen, op het veld. Het hoofdbestuur wenst iedereen een sportief seizoen. 
 
Voorzitter William Slotboom opent de vergadering. 
 

2. Lief en Leed 
Aansluitend wordt stil gestaan bij het overlijden van het oudste lid en langste lid van VIOS B. en tevens 
trouwe supporter, Frans Groot Zevert. Ook wordt aandacht besteedt aan het overlijden van lid Jan 
Hofman en oud-lid (tevens lid van verdienste en oud-voorzitter) Rudi Wolterink. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 
De afmeldingen worden opgenoemd door Ivo Spilman. Er zijn dit jaar geen ingekomen stukken. In de 
ledenvergadering van 2021 werd gesproken over het vrijwilligersbeleid. William Slotboom neemt het 
woord en benoemd de stand van zaken. 
 
Het vrijwilligersbeleid blijft een punt van aandacht. Bijvoorbeeld bij de jeugd. Het kader is weer rond, maar 
de jeugdcommissie en het hoofd opleidingen (Michel Ballast) moesten dit jaar hard werken om alles weer 
rond te krijgen. Een ander voorbeeld is de kantinedienst. De kantinediensten zijn voor komende 
weken/maanden weer rond, maar dat komt vooral doordat leden bereid zijn om extra diensten te draaien.  
Het lukt nog niet om de kantinediensten structureel voor elkaar te krijgen.  
 
Dit zijn slechts twee voorbeelden van het belang van vrijwilligers en hoe lastig het wordt als er 
gewaardeerde vrijwilligers wegvallen. Dit gaat niet snel veranderen, maar het bestuur is hier wel mee 
bezig.  
 
Het mag benadrukt en gewaardeerd worden dat veel vrijwilligers er (nog) wat extra’s bijdoen, maar voor 
de toekomst hopen we als vereniging dat we meer vrijwilligers kunnen aantrekken. Dit om het werk meer 
te verdelen en om de betrokkenheid binnen de vereniging meer te waarborgen.  
 
Daarom worden binnenkort de huiskamergespreken voor de senioren weer opgepakt. Het bestuur gaat 
met elk seniorenteam één ochtend ontbijten. Daar wordt het vrijwilligersbeleid ter sprake gebracht. Bij 
deze ontbijtjes wordt een filmpje vertoond samen met een PowerPoint. Op die manier hoopt het bestuur 
het probleem onder de aandacht te brengen bij de leden en dat op die manier weer samen worden 
gevonden. Tevens wordt een enquête gemaakt om de behoefte van de leden te peilen.  
 
Er moet flink aan getrokken worden om een probleem te voorkomen. Het laatste wat VIOS Voetbal wil, is 
dat de bijvoorbeeld de kantine moet sluiten wegens een tekort aan vrijwilligers.  
 
Samen komen we er! De vergadering wordt vervolgens opgeroepen om kennissen, familieleden en 
vrienden te stimuleren om vrijwilliger te worden. Wellicht niet nu, maar wel in de toekomst. 
 
Benny Krabbenborg neemt het woord. Bennie vertelt dat de vrijblijvendheid er langzaamaan van af 
dreigt te gaan. Hij noemt de scheidsrechters als voorbeeld. Waar we vroeger voor elke wedstrijd een 
scheidsrechter hadden, dreigt het nu te gebeuren dat de vereniging moet kijken naar haar eigen elftallen 
om te fluiten. Als ze ontwikkeling doorzet, moeten elftallen dus zelf een scheidsrechter regelen of zelf 
fluiten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Benny spreekt de hoop uit dat er wat uit de huiskamergesprekken 
komt 

 
Ton Scharenborg neemt het woord. Er zijn vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging. Die vrijwilligers 
krijgen geen bericht, en daarom voelen die vrijwilligers zich niet welkom. Daarom melden zij sommige 
belangrijke zaken ook niet. Dit heeft als gevolg dat sommige van deze vrijwilligers zijn gestopt. Ton roept 
op om die vrijwilligers binnen sportlink een aanduiding te geven zodat zij betrokken blijven bij de club. Ze 
verdienen meer aandacht. Het gaat om een groep belangrijke vrijwilligers en die dienen gehoord te 
worden.  

 
Ivo Spilman neemt het woord en reageert op Ton. Volgens hem kan je die vrijwilligers aanmelden via 
sportlink. Echter, de e-mailadressen zijn niet altijd up-to-date en daardoor worden ze niet bereikt. Het zou 
fijn zijn als dat aan het secretariaat wordt doorgegeven. Dit blijft voor het secretariaat een lastig probleem. 
Ivo sluit af met de opmerking dat hij het eens is met de opmerkingen van Ton. 
Blijft lastig bij secretariaat. 
 

4. Notulen vorige ledenvergadering 11-10-2021 en buitengewone ledenvergadering 1-10-
2021 
William Slotboom neemt het woord en brengt de notulen van de vorige vergadering onder de aandacht.  
 
De vorige ledenvergadering van 11 oktober 2021 stond in het teken van de eerste fysieke vergadering na 
de coronapandemie en werd bezocht door 38 leden. In deze vergadering na de vereniging afscheid van 
Penningmeester Roald Visser en Roald werd opgevolgd door Erik Wolterink. Tevens werd in de 
vergadering een statutenwijziging besproken in verband met het in werking treden van de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hoewel de aanwezigen unaniem stemden vóór het voorstel, werd 
het voorstel afgewezen omdat er niet genoeg leden aanwezig waren. 2/3e van de leden had aanwezig 
moeten zijn. Daarvoor wordt een bijzondere vergadering ingelast op 1 november 2021. 
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Tenslotte kwamen diverse belangrijke thema’s kwamen aan bod, waaronder het vrijwilligersbeleid en de 
organisatiestructuur.  
 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vergadering, waarna ze worden geaccordeerd door 
voorzitter William Slotboom en secretaris Ivo Spilman. 
 
De bijzondere vergadering van 11 oktober 2021 stond in het teken van de statutenwijziging. Er wordt 
unaniem door 11 leden vóór de statutenwijziging gestemd. De statuten worden gewijzigd na accordering 
van de notulen op 17 oktober 2022.  
 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de bijzondere vergadering, waarna ze worden geaccordeerd 
door voorzitter William Slotboom en secretaris Ivo Spilman.  
 

5. Jaarverslag 2021-2022 
Secretaris Ivo Spilman neemt met behulp van een PowerPoint presentatie de hoogtepunten per maand 
door. Ondanks een korte stop vanwege de corona pandemie, is er veel bij de club georganiseerd. Het 
bestuur kijkt tevreden terug op het jaar.  
 

6. Financieel overzicht 2021-2022 
Penningmeester Erik Wolterink neemt het financiële verslag door. Volgens hem zijn de cijfers redelijk 
normaal op een paar posten na.  
 
Opbrengsten 
De post ‘contributies’ is op een normaal niveau gebleven.  
 
De post ‘sponsoring’ is gestegen in verband met de wissel van hoofdsponsor. Spilman is geen 
hoofdsponsor meer en is vervang door Marboma. 
 
De afrekening van de kantine is € 26 000,-, in een normaal jaar moet dat nog veel meer zijn. 
 
De post ‘subsidies’ is iets omlaag gegaan. VIOS B. heeft 2x een TASO vergoeding gekregen en eenmalig 
de vaste bijdrage van de gemeente. 
 
Overige opbrengsten komen voornamelijk voort uit de grote clubactie 
 
Kosten 
Kosten van de KNVB zijn weer gestegen naar een normaal niveau zoals voor Corona 
 
Overige kosten zijn een stuk hoger uitgevallen door het organiseren van de vrijwilligersdag, het 50-jarig 
jubliem van de dames en de VIOS dag. 
 
Erik rond hiermee het resultaat van dit jaar af, welke €10.467 in de plus zit. 
 
Erik meldt vervolgens dat de club van 50 komende weken een mail krijgt om doelen aan te geven voor 
de jaarlijkse bijdrage.  
 
Gerard Hartjes stelt naar aanleiding hiervan een vraag: Gerard vraat  zich af waarom het bestuur zelf 
geen doel kiest en waarom het doel gekozen moet worden door de ‘club van 50’. De club van 50 wil toch 
liever dat het bestuur twee doelen kiest. Gerard wil dat ook zo houden, aangezien dit vorig jaar volgens 
hem mis ging. 
 
Ton Scharenborg neemt het woord. Voor hem is het nog niet helemaal duidelijk wie het doel kiest en wil 
daarom op de ALV afspraken wie het doel kiest. De ALV neemt aan dat het bestuur twee doelen uitkiest. 
De club van 50 kan vervolgens uitkiezen aan welk doel de bijdrage wordt besteedt. Ton geeft vervolgens 
een aantal ideëen aan het bestuur voor mogelijke doelen. Namelijk: 

- Geluidsinstallatie hoofdveld 
- Televisie in de hal voor de kantine. Tevens stelt hij voor de TV weer in het publicatiekastje te 

plaatsen (bij de hoofdingang van de kantine) 
- Een nieuwe sproei-installatie voor de grasvelden. De bijdragen van de club van 50 dekt niet 

alles. De bijdrage kan als start dienen voor de aanschaf van een nieuw systeem. 
 
Het bestuur dankt Ton voor de aanbevelingen en komt erop terug. 
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7. Verslag kascommissie 2021-2022 
De kascommissie bestaat uit Jelle Klein Gunnewiek en Frank Orriëns. Jelle is (met kennisgeving) 
vanavond afwezig. Frank geeft aan dat men inzage heeft gekregen in de financiële cijfers en dat het er 
erg er keurig uit zag. Beiden waren 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 Jelle Klein Gunnewiek de kascommissie verlaten. Gerald Hartjes geeft aan de positie van 
Jelle wel te willen invullen. De kascommissie 2022-2023 wordt gevormd door Frank Orriëns en Gerald 
Hartjes. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar: William Slotboom en Robin Klein Falckenborg. 
 
William Slotboom 
Zittend sinds 2019. William wil graag een periode door. Bestuur is zelf erg tevreden. De ALV gaat per 
acclamatie akkoord met de herbenoeming van William. 
 
Robin Klein Falckenborg 
Robin zit inmiddels al een tijd in het bestuur. Het bestuur is erg tevreden over Robin, gelet op zijn bijdrage 
aan onder andere het recreatievoetbal. Robin wordt per acclamatie herkozen voor een termijn van 3 jaar.  
 
Voorstel bestuursuitbreiding: Mirjam Pos 
 
Mirjam Pos 
Het bestuur wil graag een extra dame in het bestuur. Mirjam treedt dan tevens toe tot de 
sponsorcommissie en gaat zich ook bezighouden met het damesvoetbal. Het voorstel wordt per 
acclamatie goedgekeurd en Mirjam treedt hiermee toe tot het bestuur. 
 
Periodiek aftredend: Ivo Spilman 
 
Ivo Spilman 
William bedankt Ivo middels een dankwoord voor de velen jaren dienst als secretaris en wordt een bos 
bloemen overhandigd. Hij is op 19 oktober 2009 toegetreden tot het bestuur. Sinds 15 oktober 2012 is hij 
secretaris. Hij heeft daarnaast veel buiten het bestuur gedaan. Hij heeft onder ander deel uitgemaakt van 
leidersoverleg, hij is leider van heren 3 geweest en diverse jeugdelftallen. Verder heeft hij diverse rollen 
vervult als collectant etc. Ivo blijft wel actief in de sponsorcommissie.  
 
Het laatste was voor Ivo het moeilijkste jaar vanwege de drukte en werk. Desondanks heeft hij zijn functie 
goed ingevuld. Ivo Bedankt! Ivo blikt vervolgens terug op zijn jaren bij het bestuur en bedankt iedereen.  
 
Voorstel benoeming secretaris: Wouter te Woerd.  
 
Wouter te Woerd 
Nu de positie van secretaris vacant is, stelt het bestuur voor om Wouter te Woerd te benoemen als 
secretaris. Wouter is sinds 2020 bestuurslid en is in het dagelijks leven juridisch medewerker. Het voorstel 
wordt per acclamatie aangenomen. Daarmee neemt Wouter de positie van Ivo Spilman in. 
 

10. Begroting en contributie 2022-2023 en de accommodatieplannen  
Contributie 
Penningmeester Erik Wolterink neemt opnieuw het woord. Zijn voorstel is om de contributies te 
verhoging aan de hand van het inflatiecijfer. Dus met 2,7%. Voorstel aangenomen middels applaus. 
 
Begroting – Opbrengsten  
De Kantineopbrengsten ‘voorzichtig’ ingeschaald op €32.000. Subsidies lopen terug in de begroting in 
verband met het verdwijnen van de TASO vergoeding van de overheid.  
 
Begroting – Kosten  
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Kosten van de trainers blijven hetzelfde ondanks het feit dat er twee hoofdtrainers zijn aangesteld. Dat 
heeft te maken met het vertrek van Roy Tammel van dames 2. De overige kosten worden lager 
ingeschaald i.v.m. het ontbreken van de extra feestjes uit 2021-2022.  
 
Begroting: €11.000,- in de plus verwacht resultaat. 
 
Erik Wolterink brengt vervolgens de vergadering op de hoogte van de plannen van komende jaren met 
betrekking tot de accommodatie. Er liggen in de komende jaren nog grote uitgaven voor de boeg. Het 
gaat hierbij om de vervanging van de portacabin, het kunstgrasveld en de renovatie van het 
touwtrekkersgebouw.  
 
VIOS Voetbal heeft mede behoefte aan extra kleedkamers, een opslagruimte voor de ondergrondse en 
een aantal andere zaken. Via de vernieuwing van het sportpark hoopt VIOS B. in deze behoefte te 
voldoen. 
 
Er volgt een vraag van Gerard Hartjes. Hij vraagt zich af of deze plannen samenlopen met die van de 
SAVV. Erik beantwoordt deze vraag bevestigend.  
 
Ton Scharenborg vraagt de vergadering of hij wat toelichting mag geven op deze plannen. Ton is 
namelijk bestuurslid van de SAVV. Die toestemming wordt verleend. Ton stelt voor om een 
vergadering/bijeenkomst te houden om iedereen op de hoogte te brengen van de plannen de komende 
jaren. Namelijk de plannen van de SAVV om het sporten op de accommodatie mogelijk te maken en te 
blijven houden. De SAVV is niet verplicht om deze plannen te tonen aan de leden VIOS B., maar wenst 
dit wel graag te doen in het kader van de transparantie. Dit wordt toegejuicht door de vergadering. 
 
Ton meldt vervolgens dat de SAVV op zichzelf niet genoeg geld voorhanden heeft voor de realisatie 
van alle plannen. Om die reden moet waarschijnlijk een lening worden afgesloten. Dat heeft te maken 
met de drie grote aandachtspunten op de accommodatie: 
 
1. Touwtrekkersgebouw. Door de aankoop van veld 1 en veranderde regelgeving inzake erfpacht is 

SAVV eigenaar geworden van dit gebouw.  
 

2. Portacabins en het toiletgebouw. VIOS B. heeft behoefte van extra kleedkamers, opslag en een 
besprekingsruimte. Daarin moet via een plan worden voorzien.  

 
Er is wel een mogelijke complicatie. De grond onder de portacabins is van de gemeente. De 
gemeente zou door de eigendom van de grond ook de eigendom van de portacabins kunnen 
verkrijgen. Daarom moet eventueel gekeken worden naar de aankoop van de grond middels 
aankoop of ruilverkaveling.  

3. Kunstgrasveld.  
 

Kortom, de SAVV komt er op terug en dat er geïnvesteerd moet worden lijkt onvermijdelijk.  
 
Wiliam Slotboom neemt vervolgens het woord en brengt de vergadering op de hoogte van de plannen 
met betrekking tot de kantine. De kantine wordt aangepakt in verband met het ouderdom van de kantine 
(17 jaar). De kantine is een aangelegenheid van de Sportcentrale. Daarom trekt VIOS B. op met de 
andere verenigingen op het sportpark. Er wordt op dit moment (17 oktober 2022) een begroting  
gemaakt voor de kosten. De Sportcentrale heeft niet genoeg geld om alles te financieren. VIOS Voetbal 
moet waarschijnlijk om die reden voorfinancieren.  
 

11. Financiële cijfers SAVV 2021-2022 
Namens de SAVV draagt Wim Helmers de financiële cijfers over het jaar 2021-2022 aan de vergadering 
voor. Marco Heutinck geeft aan dat de SAVV hiertoe niet verplicht is maar dat ze dat wel willen doen in 
het kader van de transparantie. 
 
Opbrengsten 
De BOSA subsidie is wederom aangevraagd en gekregen. Het Rabo coöperatiefonds heeft ook wat in 
het laatje gebracht. Verder is de ‘Gebruiksvergoeding overige sporten’ toegenomen door de 
aanwezigheid van de Survival. 
 
Kostenkant 
Het onderhoud van de grasvelden is omlaag gegaan. 
De energiekosten zijn sterk omhoog gegaan. 
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Het resultaat is verbeterd en dat ligt in lijn met de verwachtingen 
 
Wim meldt overigens wel dat het boekjaar van de SAVV 1 januari tot 31 december loopt. Het boekjaar is 
dus al bijna afgelopen voor SAVV.  
 
In verband met de toegenomen energiekosten heeft de SAVV besloten LED-verlichting voor de velden 
aan te schaffen. De LED-verlichting zorgt ervoor dat 30% aan kosten wordt bespaard. De verwachting is 
dat de verlichting in december wordt geïnstalleerd. Vanwege de variabele contracten op gas en elektra 
wordt verwacht dat aankomend jaar de kosten zullen stijgen. 
 
 
Verder heeft de SAVV aan dat er her en der wat geld staat, maar dat het wel allemaal betaald moet 
worden. 
 
 
Ton Scharenborg roept de ALV op om te denken aan de veldbezetting in verband met de energiekosten 
je met zijn allen op één veld kan trainen probeer dat te doen. De moeite is klein en het scheelt een hoop.  
 
De voorzitter bedankt Wim Helmers voor zijn heldere toelichting. 
 

12. Rondvraag 
Vraag van Ton Scharenborg: Als er in een algemene ledenvergadering een besluit wordt genomen, en 
men wijkt af. Mag dat dan zomaar? Ton geeft vervolgens wat achtergrond. Op 1 oktober 2018 is er op de 
ledenvergadering voor een nieuwe kledinglijn gekozen. Ton vind het jammer dat een ALV besluit is 
overruled.  

- Antwoord van het bestuur (William). Het  bestuur kreeg te horen dat dames in 
herentrainingpak liepen. Dat kon niet volgens het bestuur. Daarvoor was sponsorgeld van 
lumen XL (Jos Porskamp) ter beschikking gesteld. Het bestuur geeft gekeken wat kan en mag 
en vervolgens besloten om af te wijken van de kledinglijn. Op die manier hebben de dames 
een nieuwe kledinglijn gekregen, aldus William. 

- Antwoord Ton Scharenborg: Zo is het volgens Ton niet gegaan, en was er gekozen voor 
Unisex lijn. Volgens hem waren er andere afspraken gemaakt met de kledingcommissie en 
vraagt wederom waarom het besluit van de ALV is overruled.  

 
Over en weer worden vervolgens standpunten uitgewisseld. Voor de aanwezige leden blijft onduidelijk/in 
principe in het midden wat er wel en niet is afgesproken. De eerste vraag van Ton wordt uiteindelijk niet 
behandeld of beantwoordt.1 

 
Opmerking van Ton Scharenborg. Hij wil graag een compliment maken aan Heren 3 voor de 
kantinedienst van 9 oktober 2022. De opbrengst uit de kantine waren deze dag meer dan 4x zo hoog als 
normaal. Ton pleit ervoor om mensen te benaderen voor de kantine en geeft aan dat dit het feest van 
Heren 3 een goed voorbeeld van een werkende kantinedienst. 

- Antwoord: De voltallige vergadering reageert met applaus.  
 
Opmerking van Ton Scharenborg. Het resultaat van het Rabo coöperatiefonds voor VIOS Voetbal valt 
tegen. Ton vindt dat het stemmen op het coöperatiefonds meer binnen de vereniging had moeten worden 
aangemoedigd. De SAVV heeft meer behaald dan VIOS Voetbal. Betrokkenheid door whatsapp en 
sportlink e.d. is minder geworden. Verzoek om actiever te stemmen op de grote clubactie. 

- Antwoord: Het bestuur en de PR-commissie gaan zich actiever inzetten. 
 
Opmerking van Ton Scharenborg. Hij is niet blij op de manier hoe de jubilarissen zijn behandeld. Een 
aantal jubilarissen veel te laat een oorkonde/bloemen gekregen. Onderling niet goed opgepakt volgens 
William. Ton pleit voor een andere aanpak. Het bestuur geeft aan hier wat mee te gaan doen. 
 

- Antwoord William: 36 jubilarissen op een middag was te veel en niet wat een jubilaris in 
principe verdiend. Leden die 50 of 60 jaar lid zijn hechten meer waarde aan een persoonlijke 
benadering, terwijl leden die 25 jaar lid zijn hier minder op staan de trappelen. 

 

 
1 Ton heeft een dag later alsnog toelichting gekregen van secretaris Wouter te Woerd. Dit aangezien hij als 
lid wel recht heeft om een antwoord te krijgen. Indien hier vragen over zijn, kan men bij Wouter te Woerd 
terecht.  
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Opmerking van Ton Scharenborg. Een aantal vrijwilligers zijn gestopt. De een heeft 27 jaar werk verricht 
en een ander 20 jaar. Daar is nog geen dank over uitgesproken volgens Ton. Het is wel netjes om ze 
persoonlijk aan te spreken volgens hem.  
 
Vraag van Gerard Hartjes. Is er structuur aan te brengen hierin (bedanken van vrijwilligers geen lid zijn)? 
Want het wordt wel van belang gevonden.  

- Antwoord van Ivo Spilman: Onderzoek doen is lastig, aangezien deze vrijwilligers niet in het 
systeem staan. Hij is het wel eens met de opmerking.  

- Opmerking van Johnny Wolterink: Hoe meer mensen je bedankt, hoe groter de kans is dat 
vrijwilligers onbedoeld worden vergeten. 

- Opmerking van Benny Krabbenborg: Coördinatoren bedanken de vertrokken vrijwilligers 
wel. 

 
Opmerking van Ivo Spilman. Hij heeft via Thijs te Brake gehoord dat er meer aanmeldingen voor met 
name de kantinedienst zijn. Het is wel van belang dat we vertrokken het iets meer in de picture zetten via 
de PR. Dit geldt overigens ook voor de nieuwe vrijwilligers.  

 
Vraag van Pascal te Bogt: Denkt het hoofdbestuur erover na om eventueel een vergoeding aan te bieden 
aan (jeugd) leden voor het geven van een training of het fluiten van een wedstrijd. Het is een kleine 
financiële inspanning die wellicht het vrijwilligersprobleem kan verhelpen. Pascal wijst naar FC Trias, waar 
dat ook gebeurd.  

- Antwoord bestuur: Het bestuur is van mening dat het betalen van trainers en scheidsrechters 
op dit moment nog niet aan de orde is, maar het bestuur is zich bewust dat het er wel aan zit 
te komen. Vooralsnog is het niet de insteek om te gaan betalen, maar het wordt wel 
meegenomen in de aankomende bestuursvergadering. Het bestuur komt hier nog op terug. 

 
Vraag van Joost Tuinte: Als er vrijwilligers nodig zijn in de kantine wordt de oproep vaak neergelegd bij 
VIOS voetbal. Gebeurd dit ook bij de andere verenigingen op het sportpark? Of komt het alleen vanuit 
VIOS voetbal.  

- Antwoord bestuur: Andere verenigingen kampen met een gebrek aan mensen. VIOS voetbal 
draait meer kantinediensten via de eigen heren teams. Als grootste dienen we binnen de 
centrale de verantwoordelijkheid te nemen. Dus ja, de andere verenigingen worden erop 
geattendeerd, maar hebben niet genoeg vrijwilligers. 

- Opmerking Michel Ballast: De Survival is dan misschien geen onderdeel van de 
sportcentrale, maar kunnen die niet worden meegenomen in de kantinediensten? 

- Antwoord van Johnny Wolterink (kantinebeheerder): Al over gehad. Dat willen ze niet.  
 

Opmerking van Joost Tuinte: Hij heeft geen certificaat als jubileumlid ontvangen.  
- Antwoord van Ivo Spilman: Die wordt nog afgegeven. Wellicht heeft Ivo het papier nog bij 

zich 
 
Opmerking van Gerard Hartjes: Gerard vindt het prettig dat de toekomst plannen gedeeld worden in 
ledenvergadering, aangezien er in het dorp veel verhalen rondgaan over de plannen. Dat wil hij graag 
benoemd hebben. 
 

13. 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 17 oktober 2022.  
 
 
 
 
William Slotboom     W. te Woerd 
Voorzitter      Secretaris   

 


