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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2013 
 
Datum: Maandag 25 november 2013 

Tijd: 20.00 - 22.10 uur 

Aanwezig: 
37 leden  

Afwezig m.k.: 
Maarten te Braak, Pascal Eskes, Wilfried Hoitink (komt later +/- 22.00u), Bas Hommelink, 
Martijn klein Gunnewiek, Laura Tuller, Clemens Wiegerinck, Jurgen Wiegerinck, John Wolterink. 

 
1. Opening 

Op maandag 25 November 2013 komen de leden van v.v. V.I.O.S. Beltrum bij zaal ‘Spilman’ bijeen 
voor het houden van de jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Ton Scharenborg heet 37 leden welkom, 
8 leden hebben zich afgemeld. De aanwezige leden krijgen een koffie en twee consumpties 
aangeboden door het bestuur. 
 
Ton Scharenborg opent vergadering en legt uit de vergadering dit jaar relatief laat ingepland is vanwege 
de financiële afstemming tussen voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum en de onlangs opgerichte Stichting 
Accommodatie V.I.O.S. Voetbal (SAVV). Daarnaast dong Stichting Jongeren Beltrum vorige week 
maandag mee naar de hoofdprijs bij het RABO Coöperatiefonds. Er wordt stil gestaan bij het overlijden 
van leden en vaste supporters van het eerste elftal Joop Rotink en Henk Reijerink. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Vorig jaar zijn er twee ledenvergaderingen geweest. Eenmaal de jaarlijkse ledenvergadering op 15 
oktober 2012 en eenmaal een buitengewone ledenvergadering i.v.m. de privatisering op 12 november 
2012. Beide notulen worden doorgenomen. Op beide notulen zijn geen opmerkingen, waarna ze door 
de vicevoorzitter Theo Helmers en notulisten Marco Heutinck en Ivo Spilman worden geaccordeerd.  
 

3. Jaarverslag 2012-2013 
Ivo Spilman geeft een korte samenvatting van het jaarverslag. Het jaarverslag zal komende week op de 
website worden gepubliceerd.  
 

4. Financieel overzicht 2012-2013 
Roald Visser deelt de balans en begroting als hardcopy uit. Hierbij tevens het verzoek om er discreet 
mee om te gaan of liever nog deze na afloop terug te geven. Roald geeft tekst en uitleg.  
 
Balans 
Met ingang van de privatisering (1 maart 2013) zijn de onderhoudskosten voor rekening van SAVV en 
dus niet meer voor rekening van de voetbalvereniging. Alle investeringen in zogenaamd ‘hardware’ 
komen in het vervolg voor rekening van SAVV. (groot) Onderhoud en bijbehorende voorzieningen zijn 
tevens voor rekening van SAVV. De voetbalvereniging zal daartegenover een vergoeding overmaken 
naar de stichting om de accommodatie te mogen gebruiken/huren. Er lopen nog gesprekken met de 
sportfederatie om eventueel de huidige gebouwen over te hevelen.  
Enkele duurzame activa staan nog wel op de balans, omdat dit investeringen zijn uit het verleden welke 
nog niet zijn afgeschreven. Over een aantal jaren zal dit er dus geen duurzame activa op de balans van 
de vereniging staan.  
 
Resultatenrekening 
Ten opzicht van vorig jaar is er een relatief forse toename van contributiegelden. Dit is het directe 
gevolg van de 2 jaar geleden doorgevoerde contributieverhoging van 2 opeenvolgende seizoenen met € 
1,50 per maand. De reden voor verhoging was destijds meer inkomsten te genereren voor onderhoud 
velden en de aanstaande verbouwing. Hier zal later deze vergadering op terug worden gekomen 
Verder valt op dat sponsorgelden en kantine-inkomsten relatief hard teruglopen, ondanks dat het 
kantineaandeel iets gestegen is. De onkosten zijn echter een stuk hoger geworden (o.a. btw-verhoging 
van 19% naar 21% die niet is doorberekend in de kantineprijzen). Daarnaast zijn de ‘software-kosten’ 
(o.a. vergoedingen trainers) relatief sterk gestegen. Dit is een direct voortvloeisel uit het gekozen 
technische beleid.  
 
Het uiteindelijke resultaat is dat de vereniging een (eenmalige) grote winst heeft gemaakt. Het doel van 
de vereniging is echter niet winst maken, maar sport faciliteren. Er lopen overigens nog diverse 
gesprekken tussen voetbalvereniging en SAVV over onderlinge financiële afspraken. 
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5. Verslag kascommissie 2012-2013 
De kascommissie, bestaande uit Martijn klein Gunnewiek en Ivo Scharenborg, geeft aan de financiële 
cijfers onlangs te hebben doorgenomen. Ivo Scharenborg geeft aan dat de kascommissie dan ook het 
bestuur decharge verleent aangaande het financiële beleid in het seizoen 2012-2013.  
  

6. Benoeming kascommissie 2013-2014 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Martijn klein Gunnewiek de kascommissie verlaten. Bertus Krabbenborg geeft aan de 
vacante positie wel te willen innemen. De kascommissie 2013-2014 wordt gevormd door Ivo 
Scharenborg en Bertus Krabbenborg. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Ivo Spilman en Ronnie te Veluwe. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. Ton Scharenborg geeft aan dat het bestuur dat het bestuur erg tevreden is 
over het functioneren van beide personen en vraagt daarom de leden dan ook of zij akkoord gaan met 
herbenoeming. De vergadering gaat akkoord middels een applaus.  
  

8. Begroting en contributie 2013-2014 
Roald geeft tekst en uitleg bij de reeds uitgedeelde begroting. 
 
Inkomsten 
De contributie-inkomsten blijven hoogstwaarschijnlijk komend boekjaar op nagenoeg gelijke hoogte. Er 
zal waarschijnlijk een lichte daling zijn in aantal leden, daar tegenover staat de verhoging van de 
contributie met de jaarlijkse indexering. Zoals reeds besproken bij het financiële overzicht lopen de 
inkomsten van sponsoring enigszins terug. In de begroting is dit dan ook aan de voorzichtige kant 
aangehouden. De inkomsten van de reclameborden gaan overigens naar SAVV (= hardware). 
Verder krijgt SAVV een vergoeding van de voetbalvereniging voor het faciliteren van de hardware. 
 
Kosten 
Met het gekozen technische beleid zal er verder in ‘software’ geïnvesteerd worden. Huisvestingskosten 
vervallen compleet. In plaats hiervan zullen we een vergoeding overmaken aan SAVV voor het gebruik 
van de accommodatie. De kosten voor de VIOS-wijzer nemen hoogstwaarschijnlijk toe, omdat het 
boekje steeds dikker wordt.   
 
Anton Helmers vraagt of de leden vanaf heden ook de resultaten van SAVV te zien krijgen. Volgens 
Roald is dit officieel niet verplicht, echter worden deze waarschijnlijk wel gepresenteerd i.v.m. 
transparantie van de organisatie. Aangezien SAVV nog niet zo lang operationeel is, zal dit voor het 
eerst tijdens de volgende ledenvergadering gepresenteerd worden.  
 
Tot slot geeft Ton Scharenborg namens het bestuur de complimenten aan Roald Visser, John Orriëns 
en Marco Heutinck voor het uitwerken van het financieel overzicht en de begroting.  
 
Contributie 
Het bestuur is van mening dat op dit moment de contributie niet verhoogd hoeft te worden m.u.v. 
jaarlijkse indexering. Dit om we onlangs 2 jaren achtereen de contributie hebben verhoogd en omdat 
men in de huidige tijdsgeest even een pas op de plaats zou moeten maken. Aan de vergadering wordt 
de vraag gesteld of zij misschien een andere mening zijn toegedaan. De vergadering geeft aan het 
advies van het bestuur te volgen.  
Ton merkt nog op dat gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen aankloppen bij het bestuur 
en/of bij Anny Helmers. Zij is binnen vv V.I.O.S. Beltrum de Vertrouwens Contact Persoon en weet 
welke acties ze (altijd in vertrouwen) kan/moet uitzetten bij dergelijke gevallen. Hierin kan zij overigens 
ondersteuning krijgen van het NOC*NSF. Daarnaast zijn er ook via de Sport Federatie Berkelland (SFB) 
diverse mogelijkheden. Dit gaat uiteraard ook allemaal in goed vertrouwen.  
 
De contributies zijn per 1 januari 2014: 

Jonger dan 14 jaar € 8,70 ex en € 9,95 incl. kledingfonds per maand 
14 jaar en 15 jaar  € 10,20 ex en € 11,45 incl. kledingfonds per maand 
16 jaar en 17 jaar  € 10,20 ex en € 11,95 incl. kledingfonds per maand 
Senioren € 14,95  ex en € 16,70 incl. kledingfonds per maand 
Steunende leden € 8,50 per maand 

 
Aangezien de ledenvergadering 2008 akkoord heeft gegeven op indexering, mogen deze bedragen 
worden verhoogd met 2,4 %. Afronding geschiedt op € 0,10.  
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9. Privatisering 

Ton geeft aan dat het bestuur van Stichting Accommodatie VIOS Voetbal bestaat uit Ton Scharenborg, 
Marco Heutinck, Bas Hommelink, John Orriëns en Bennie te Veluwe. 
SAVV is niet btw-plichtig. Dit is uitgezocht door een afvaardiging van SAVV met een aantal mensen van 
Ernst & Young. Zijn hebben met elkaar besproken hoe het e.e.a. ingekleed moet zijn, om aan de 
huidige regelgeving te voldoen. SAVV heeft een model opgesteld, waarin weloverwogen en 
verantwoorde keuze zijn gemaakt. Dit model zal aan de Belastingdienst worden voorgelegd en zal naar 
alle waarschijnlijkheid worden geaccordeerd. Bij enkele omliggende voetbalverenigingen zijn gelijke 
modellen immers ook goedgekeurd. 
Onderlangs is een 5 jarig contract met de Hacron afgesloten voor het onderhoud van de velden. De 
Ondergrondse zal op naleving / uitvoering van de werkzaamheden van de Hacron letten. Daarnaast 
voeren ze zelf ook tal van werkzaamheden op en rondom de velden uit. De werkzaamheden die zij 
uitvoeren leveren een geschatte besparing van € 12.000,- á € 15.000,-  per jaar op. Dit wordt dan ook 
met een groot applaus beloond door de aanwezigen.  
 

10. Accommodatie 
Ton geeft aan dat vv V.I.O.S. Beltrum onlangs 2 ‘nieuwe’  portocabins heeft aangeschaft en geplaatst 
naast het hoofdveld, achter de tribune. Het betreft een toiletcabin en een bespreekruimte. Het bestuur 
heeft gemeend op deze manier met een zo’n minimaal mogelijke investering zo’n maximaal mogelijk 
resultaat te hebben behaald. Zo was het een langgekoesterde wens om de ‘vieze’ toiletten uit de 
kleedkamers te halen.. Daarnaast bleek de afgelopen jaren ook een gebrek aan spreekruimte. De 
bestuurskamer wordt gedeeld met de overige federatieleden en is dus niet altijd beschikbaar. Daarnaast 
neemt de digitalisering toe en is er direct ook een digibord (incl. internetverbinding) aangeschaft. 
Iedereen kan en mag hier gebruik van maken. Mocht straks blijken dat er sprake is van ‘overboeking’ 
dan zal bekeken worden of er een reserveringsagenda moet worden opgesteld. In eerste instantie zal 
dit dus niet worden gedaan.  
 
Met aanschaf van de toiletcabin kan ook op korte termijn aangevangen worden met de verbouwing van 
de kleedruimtes. Ivo Spilman en Theo Helmers hebben in overleg met een aantal andere personen een 
vijftal begrotingen opgesteld, waarbij de werkzaamheden van minimaal, optimaal, optimaal +, 
bouwkundig maximaal naar, bouwkundig & installatietechnisch maximaal lopen. Het bestuur heeft in 
overleg met SAVV voor variant B (= optimaal) gekozen. In de begroting van deze variant zijn de 
volgende werkzaamheden opgenomen: nieuw wandtegelwerk doucheruimte, sauswerk wanden 
kleedruimte, nieuw vloertegelwerk douche- en kleedruimte, vandaalbestendig en vochtwerend 
systeemplafond, nieuwe armaturen aangesloten op aanwezigheidsmelders, nieuw sanitair 
scheidsrechtersruimte en diverse installatietechnische werkzaamheden (o.a. nieuwe optimalisering 
ventilatie scheidsrechtersruimte). Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk in het huidige ballenhok een 
meisjeskleedkamers worden gemaakt, zal er een overkapping tussen de portocabins en de 
kleedaccommodatie worden aangebracht en zal de fysioruimte geüpgrade worden. Ivo geeft tot slot nog 
aan dat de begroting grotendeels wel op zelfwerkzaamheid (door vrijwilligers) is gebaseerd. De 
vergadering geeft aan met deze variant akkoord te kunnen gaan.  
 
Bovenstaande verbouwing zal in de komende jaren uitgevoerd worden en wordt geleid middels een nog 
op te stellen projectteam. Voor dit projectteam en voor de uitvoering zullen mogelijkerwijs enkele leden 
benadert worden om hieraan deel te nemen. Ton merkt dan ook op dat de verbouwing niet op de 
schouders van  De Ondergrondse zal komen. Er zijn immers meer leden die handig zijn en in het 
verleden ook wel eens aangegeven hebben wel iets voor vv V.I.O.S. Beltrum te willen doen. Theo 
Helmers merkt op dat tijdens de ouderavonden menig ouder ook heeft aangegeven wel vrijwilligerswerk 
voor de club te willen doen.  
 
Harrie Reijerink merk op dat bij uitvoering door vrijwilligers er geen garantie op de werkzaamheden zal 
zitten. Ton geeft aan deze overwegingen aan het projectteam over te laten, maar deze opmerking zeker 
mee te nemen.  
 
Iwan Wolterink vraagt of er ook gekeken is naar toepassing van gietvloeren. Ivo merkt op dat zijn 
persoonlijke ervaring met gietvloeren niet heel goed is. Gietvloeren die wel geschikt zijn voor 
voetbalkleedkamer passen niet in het budget. Vloertegels kunnen we immers zelf aanbrengen en voor 
gietvloeren zal een gespecialiseerd bedrijf moeten worden ingeschakeld.  
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Ivo geeft tot slot aan dat men alternatieven en/of opmerkingen natuurlijk altijd kan doorgeven.  
Ton geeft aan dat SAVV naar aanleiding van positieve geluiden uit de club over kunstgras het 
afgelopen jaar enig onderzoek heeft gepleegd naar de financiële haalbaarheid (aanschaf en onderhoud) 
hiervan. SAVV is op basis van dit onderzoek (een aantal offertes voor aanleg kunstgras en werkelijke 
onderhoudskosten van de huidige accommodatie worden inzichtelijk nu we onlangs geprivatiseerd zijn) 
van mening dat het financieel haalbaar is om binnen nu en twee jaar een kunstgrasveld te kunnen 
aanleggen. Hierbij is uitgegaan dat het hoofdveld van kunstgras wordt voorzien, inclusief nieuwe 
reclameborden, verlichting en omheining). De overige 3,5 grasvelden blijven intact en onderhouden.  
Daarnaast is vv V.I.O.S. Beltrum door een aantal buurtverenigingen benadert, toen men te horen kreeg 
dat wij dat serieus overwegen om in de nabije toekomst een kunstgrasveld aan te leggen. Deze 
verenigingen willen in de zomerstop van 2014 één of meerder velden aanleggen, waardoor er mogelijk 
bij gezamenlijke inkoop een fikse korting bij de aannemer kan worden afgedongen. Mede door deze 
ontwikkeling is het e.e.a. in een stroomversnelling gekomen, waardoor het bestuur aan de vergadering 
wil voorstellen om de financiële mensen (o.a. Roald Visser en John Orriëns) de financiële haalbaarheid 
nader te onderzoeken, de offertes te vergelijken en dan begin 2014 een buitengewone 
ledenvergadering te beleggen om van de leden akkoord te krijgen op de investering in kunstgras. 
Vandaag is het de vraag aan de vergadering of men van mening is dat het bestuur dit voorstel 
ondersteunt, of dat men bij voorbaat een kunstgrasveld in Beltrum al niet ziet zitten. Mocht dit het geval 
zijn, dan zou nader onderzoek zonde van de tijd zijn.  
Theo Helmers merkt voorafgaand aan de reactie van de vergadering nog wel op dat aanleg van een 
kunstgrasveld uitstekend in het technische beleidsplan van vv V.I.O.S. past, omdat de jeugd langer door 
kan voetballen in het seizoen en zich technisch zal ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij als club zijnde 
het veld ook faciliteren aan overige verenigingen in en om Beltrum. Een kunstgrasveld kan immers 
vaker belast worden.  
 
Gerard Hartjes merkt op dat tijdens de vorige ledenvergadering is besproken dat de eerste jaren er 
geen kunstgras zou worden aangelegd. Hij vraagt zich af waarom het bestuur een jaar later een andere 
mening is toegedaan. Ton geeft aan dat het bestuur met voortschrijdend inzicht tot de conclusie is 
gekomen dat we een jaar geleden met name de financiële cijfers m.b.t. aanleg kunstgras erg 
behoudend/voorzichtig hebben ingeschat. Achteraf blijkt het btw-voordeel tussen vereniging en stichting 
groter dan verwacht en weegt een eventuele collectiviteitkorting bij gezamenlijk aanschaf met overige 
verenigingen ook mee. Daarnaast heeft een onderzoek van de KNVB uitgewezen dat er op korte termijn 
relatief grote veranderingen op komst zijn in het amateurvoetbal in de regio Achterhoek (project 
‘Scholder an Scholder’). Het bestuur is van mening met de tijd mee te moeten gaan en we enigszins 
voorop moeten lopen om goed op de toekomst voorbereid te zullen zijn.  
 
Harrie Reijerink merkt op dat er eerst een compleet plaatje door het bestuur gemaakt en gepresenteerd 
zou moeten worden, voordat men een keuze kan maken wel of geen kunstgrasveld in Beltrum.  Ton 
geeft aan dat het bestuur op dit moment alleen aan de vergadering vraagt of SAVV nader onderzoek 
kan uitvoeren. Als een grote meerderheid bij voorbaat tegen kunstgras is dan heeft nader onderzoek 
weinig zin. In een volgende buitengewone ledenvergadering zal dan worden bekeken of aanleg 
financieel haalbaar (indien mogelijk zonder contributieverhoging) is en zal tevens gepresenteerd worden 
wat de voor- en nadelen van een kunstgrasveld zijn.  
 
Peter Berentsen merkt op dat het bestuur ook een enquête onder de leden zou kunnen houden om te 
peilen wat hun mening is. Luc Nijhuis haakt hierop in en stelt voor om het kader bij hun spelers te laten 
informeren naar hun mening. Het bestuur geeft aan liever geen enquête te houden, omdat men bij 
dergelijke keuzes ook het complete plaatje zou moeten horen. Bij een enquête zal men 
hoogstwaarschijnlijk kiezen op emotie, terwijl men ook zeker de toekomst van de club en het gehele 
dorp hierin moet meewegen. Vandaar dat het bestuur tijdens deze ledenvergadering wel enigszins de 
mening van de leden wil peilen, zonder dat er gekeken wordt naar het precieze aantal ‘voor’ en ‘tegen’. 
 
Iwan Wolterink vraagt wat de reden is dat bij eventuele aanleg van een kunstgrasveld er alle velden 
open zullen worden gehouden en er niet één veld afgestoten/gesloten wordt. Ton merkt op dat er 
slechts op de onderhoudskoten bespaart zal worden (ca. € 5.000,-), als men een veld zou sluiten. 
Verkopen is immers geen optie omdat de velden niet in eigendom zijn. Daarnaast zal de belasting op de 
overige grasvelden beter verdeeld kunnen worden (immers niet alle trainingen/wedstrijden kunnen op 
één kunstgrasveld worden afgewerkt), wat de kwaliteit van de grasvelden ten goede zal komen. 
 
Leo te Woerd merkt op dat eventuele aanleg van een kunstgrasveld een verrijking voor Beltrum zou 
zijn. Zeker als het veld beschikbaar zal worden gesteld voor activiteiten van andere verenigingen.  
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Bennie Krabbenborg merkt op dat het wat hem betreft meer om het proces gaat dan om de financiële 
onderbouwing tot op de laatste cent. Een kunstgrasveld heeft volgens Bennie op de lange duur er veel 
voordelen. Tot slot merkt Bennie nog op dat tijdens de vorige ledenvergadering er ook gesproken is om 
meer gelden te genereren door samenwerkingen aan te gaan met overige verenigingen in Beltrum. De 
huidige samenwerking met het SJB is hier een goed voorbeeld van, maar dit kan zeker nog verder 
uitgebreid worden.  
 
Arnold Groot Severt merkt op dat wat betreft het gebruik van het kunstgrasveld er te zijner tijd keuzes 
en afwegingen gemaakt dienen te worden welk team er wanneer gebruik van mag maken etc. Volgens 
Benny Krabbenborg heeft dit ook grotendeels met beleid en uitvoering daarvan te maken. Zo zal met 
name de jongste jeugd er gebruik van moeten kunnen maken.  
 
Bennie te Veluwe merkt namens SAVV op dat er ook al gesprekken lopen. Hij vraagt of Ton hier iets 
over kan/wil zeggen. Ton geeft aan dat er inderdaad gesprekken met een leverancier lopen. Het gaat 
hierbij om de aanleg van meerdere velden in deze regio, waarbij een mogelijke collectiviteitkorting kan 
worden afgedongen. Echter zal bij het berekenen van de financiële haalbaarheid van eigenhandige 
inkoop (dus het meest ‘negatieve’ scenario) zal worden uitgegaan. 
 
Conclusie: 
Tijdens deze vergadering wordt besloten om op korte termijn een extra buitengewone ledenvergadering 
te beleggen (omstreeks februari/maart 2014) waarin met onderlegde cijfers en een onderbouwd verhaal 
het bestuur aan alle leden een presentatie zal geven waarom aanschaf van een kunstgrasveld bij vv 
V.I.O.S. Beltrum wel/niet zou moeten worden gerealiseerd. Ondertussen aan de leiders het verzoek om 
de spelers te enthousiastmeren om naar deze buitengewone ledenvergadering te komen. Immers de 
personen die op deze avond aanwezig zijn, nemen een besluit voor de gehele vereniging. Het 
uiteindelijke besluit tijdens deze buitengewone ledenvergadering zal worden doorgezet. 

 
11. Organisatiestructuur 

Theo Helmers neemt het woord en geeft aan dat de onlangs doorgevoerde wijziging van de  
organisatiestructuur op dit moment erg goed werkt. Zo is bij de functieverdeling bekeken dat men doet 
waar men goed in is en waar men plezier in heeft. Daarnaast is afgelopen jaar de damescommissie 
opgeheven en nu volledig geïntrigeerd in de organisatie. Het technische beleid van de gehele 
vereniging wordt in de Technische Commissie (TC) besproken, welke één per maand om tafel zitten. 
Alle geledingen (senioren-prestatie, senioren-recreatie, dames, meisjes, junioren-prestatie, junioren-
recreatie en pupillen) zijn vertegenwoordigd in de TC. De komende tijd wordt de structuur verder 
uitgewerkt en zal dit ook aan de leden gecommuniceerd worden. Zo is op de website onder het kopje 
‘wie-wat-waar’ ook al te zien wie er verantwoordelijk is voor welke zaken. Tot slot geeft Theo Helmers 
nog de complimenten aan de personen die afgelopen jaar voor de vernieuwde website hebben gezorgd.  
 
Benny Krabbenborg vult nog aan dat hij het als jeugdcommissielid het als zeer prettig heeft ervaren dat 
men op 9 september als hoofdbestuur en jeugdcommissie bij elkaar heeft gezeten om het beleid en 
dergelijke door te spreken. Ton merkt op dat dit zeker een vervolg gaat krijgen (2 á 3 keer per jaar). 
 

12. Wijzigingen huishoudelijk reglement 
Er zijn geen wijzigingen. 
 

13. Kantine 
Ton geeft aan dat we op dit moment 54% van de kantinediensten draaien. Echter zijn de inkomsten 
vanuit de kantine nog niet geheel naar onze wens. Afdeling Voetbal is dan ook volop in gesprek met de 
sportfederatie om te bekijken of we meer inkomsten vanuit de kantine kunnen genereren. Een van de 
zaken die ons inziens zouden moeten wijzigen is dat consumpties die genuttigd worden door 
kaderleden niet meer voor de volle pond doorberekend worden. Door vv V.I.O.S. Beltrum is onlangs 
een volledig plan gepresenteerd aan de overige federatieleden waarbij zij minstens zo veel inkomsten 
zou genereren als op de huidige manier. Echter hebben de overige afdelingen dit voorstel resoluut van 
de hand gewezen. Naar aanleiding hiervan zal het plan enigszins worden aangepast en opnieuw 
ingediend worden.  
 

14. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Op 1 mei 2013 is de (ver-)nieuwe website (www.viosbeltrum.nl) gelanceerd. Daarnaast heeft 

Sportcentrale VIOS ook een website gekregen (www.sportcentralevios.nl). Hierop zijn onder andere 
de VIOS-wijzers online te lezen; 

 Afgelopen maanden is er een openbaar wifi-netwerk in de kantine geïnstalleerd; 
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 Op 12 januari 2014 zal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Op deze middag worden 
ook de laureaten van afgelopen jaar gehuldigd; 

 Het bestuur is door Ivo Scharenborg benaderd voor eventueel (commercieel) gebruik van de 
fysioruimte. Het bestuur bekijkt op dit moment of dit mogelijk is (onderzoek inpassing PvE, etc.); 
 Gerard Hartjes merkt dat het bestuur hierbij wel rekening zou moeten houden met andere 

gelijkwaardige zaken/ondernemingen die in Beltrum draaien. 
 Door bezuinigingen van de overheid is de subsidie aan Sport Federatie Berkelland (SFB) met ca. 

40% teruggeschroefd. SFB is onderdeel van de vier sportfederaties Borculo, Eibergen (ESF), Neede 
en Ruurlo. vv V.I.O.S. Beltrum is aangesloten bij de ESF. SFB (3,7 fte) adviseert en ondersteunt 
verenigingen die bij één van deze vier sportfederaties zijn aangesloten op gebied van bestuurlijke 
taken, organisatorische zaken en sportactiviteiten. Om er voor te zorgen dat SFB haar activiteiten op 
minimaal het huidige niveau kan blijven uitvoeren, heeft het ESF voorgesteld aan al haar leden (dus 
ook vv V.I.O.S. Beltrum) om de financiële bijdrage te verhogen. Dit komt neer op een extra bijdrage 
van € 1,- / jaar per lid van de vereniging. Voor vv V.I.O.S. Beltrum betekend dit dus een extra 
bijdrage van ca. € 625,- per jaar. Het bestuur heeft aan de ESF aangegeven hiermee akkoord te 
gaan, maar wil wel met SFB in gesprek om te bekijken wat SFB voor deze extra bijdrage kan 
beteken voor onze vereniging. Dit zou in de vorm van een ‘agreement’ kunnen zijn, waarin staat dat 
SFB voor het extra bedrag een aantal diensten aanbiedt. Zo zou SFB mogelijkerwijs wat kunnen 
betekenen in buitenschoolse opvang. 
 Theo Helmers merkt hierbij op dat Thijs te Brake zich hier ook voor inzet. Zo heeft Thijs 

georganiseerd dat een 75-tal kinderen van basisschool De Sterrenboog (in samenwerking met 
kinderopvang ’t Belhameltje) dinsdag 26 november een clinic krijgen. Hierbij wordt Thijs geholpen 
door een aantal spelers uit de C-tjes die dit doen als invulling van hun maatschappelijke stage. 
De vergadering geeft een blijk van waardering voor de inzet van Thijs middels een applaus. 

 
15. Rondvraag 

 Bertus Krabbenborg vraagt hoe gaat het George Peeters. 
 Ton legt uit dat het ondertussen een stuk beter met George gaat. De impact van de operatie is 

George toch enigszins tegengevallen. George staat op dit moment dan ook op non-actief. Als hij 
aan de beterende hand is, zal worden bekeken wat hij nog voor vv V.I.O.S. Beltrum kan 
betekenen.  

 Bennie te Veluwe houdt een pleidooi voor de fysiotherapeuten (Ivo Scharenborg, Jaqueline te 
Boome-Knops en Stef Groot Kormelink) om de fysioruimte te upgraden. Zij staan altijd klaar voor vv 
V.I.O.S. Beltrum. Volgens Bennie zal dan ook serieus bekeken moeten worden wat hierin de 
mogelijkheden zijn. 
 Ton merkt op dat de fysioruimte sowieso geüpgrade zal worden, maar dat het andere verhaal hier 

los van staat.  
   

16. Sluiting 
Ton merkt tot slot op dat hij het gevoel heeft dat we als vereniging op de goede weg zijn. Echter houdt 
het bestuur scherp, want opmerkingen zijn altijd welkom. Daarnaast deel complimenten uit aan een 
ieder om je heen, want dit gebeurt altijd te weinig. Na deze woorden sluit Ton de vergadering. 
  
Aldus opgemaakt de 25ste November 2013 
 
 
 
 
 
Scharenborg     I. Spilman, 
voorzitter      secretaris 


