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Verslag buitengewone ledenvergadering ‘kunstgras’ 
 
Datum: Woensdag 26 februari 2014 

Tijd: 20.00 - 23.00 uur 

Aanwezig: 
105 personen (102 leden) 

Afwezig m.k.: 
Nick Groot Zevert, Ruud Westhof, Gerard Hartjes, Clemens Wiegerinck, Heleen Helmers, 
Miranda Bleumink, Wilfried Hoitink, Niels Haarlink, Michel Ballast, Björn Klein Gunnewiek.  

 
1. Opening en toelichting SAVV / vv V.I.O.S. Beltrum 

Voorzitter Ton van voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum opent de vergadering. Deze vergadering wordt 
gehouden door de voetbalvereniging in samenwerking met de Stichting Accommodatie V.I.O.S. 
Voetbal. Ton geeft aan dat alle aanwezige leden een kop koffie en 2 consumpties krijgen aangeboden 
door V.I.O.S. Ivo Spilman leest de afmeldingen voor en Ton vraagt of diegene die gemachtigd zijn 
namens een ander, het ondertekende formulier willen inleveren bij Marco Heutinck. 
 
Na de opening neemt Ton de agenda door en blikt kort terug op de afgelopen ledenvergadering. Hierin 
kwam onder andere naar voren dat de leden uitleg wilden waarom het hoofdbestuur binnen een jaar 
een andere mening was toegedaan met betrekking tot eventuele aanleg van een kunstgrasveld. Mede 
naar aanleiding van deze vraag heeft het bestuur van de voetbalvereniging in samenwerking met de 
accommodatiestichting de afgelopen periode offertes opgevraagd en de diverse mogelijkheden m.b.t. 
kunstgras onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zullen vanavond worden gepresenteerd.  
 

2. Gebruikers / ervaringen 
Verschillende sprekers nemen het woord om persoonlijk uit te leggen wat de eventuele aanleg van een 
kunstgrasveld vanuit hun eigen functie binnen onze club zou kunnen betekenen.  
 
Hoofdbestuur (Ton Scharenborg): 
- Technisch beleid: 

o Het bestuur wil iedereen met z’n eigen talent zo hoog mogelijk laten voetballen. Dit kan 
alleen door professionalisatie van de organisatie. Hier hoort volgens het bestuur ook de 
kwaliteit van de velden bij. 

o Een kunstgrasveld is goed voor de ontwikkeling van techniek van de spelers. 
o Een kunstgrasveld kan het hele jaar door gebruikt worden (geen verplichte zomerrust etc), 

waardoor de spelers in de zomer- en winterperiode langer kunnen doortrainen. Dit is goed 
voor hun ontwikkeling als voetballer.  

- Maatschappelijke rol: 
o Als grootste sportvereniging binnen de Beltrumse samenleving hebben we een bepaalde 

functie binnen deze samenleving en tevens een bepaalde verantwoording naar de 
Beltrummers. Zo wordt de leefbaarheid in een kleine kern zoals Beltrum voornamelijk 
bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van de basisschool, maar ook zeker door het 
aanwezige verenigingsleven. Hierin zijn vooral de sportgerelateerde verenigingen van groot 
belang. Zo is een dorp met een bruisende en actieve sportvereniging levendiger dan een 
dorp met een passieve sportvereniging.  

o Mocht V.I.O.S. in de toekomst moeten fuseren omdat het ledenaantal dusdanig laag zal 
worden, dan is V.I.O.S. een aantrekkelijke ‘huwelijkspartner’ voor omliggende clubs omdat 
V.I.O.S. een kunstgrasveld in de onderhandelingen kan inbrengen. Deze vertegenwoordigd 
een bepaalde meerwaarde t.o.v. grasvelden.  

o V.I.O.S. Voetbal is zich bewust van haar maatschappelijke rol om ook metname de ouderen 
in onze samenleving te kunnen laten sporten. Dit zouden zij bijvoorbeeld overdags of 
vrijdagavond kunnen doen op een kunstgrasveld, waarbij de ondergrond voor hen supervlak 
is en dit ook niet een extra belasting voor het veld zal worden. Daarbij zou het mes van twee 
kanten kunnen snijden doordat dit eventueel ook meer contributie- en/of kantine-inkomsten 
zal kunnen opleveren.  

o De huidige leden verwachten meer van een club dan alleen het beschikbaar stellen van een 
veld en het geven van een training. De sport moet goed gefaciliteerd worden en een van de 
belangrijke zaken hierin is de kwaliteit van de speelvelden. Door het voetbal op een hoog 
niveau te willen en te kunnen faciliteren, denkt het bestuur de leden iets goeds te bieden, 
waardoor het bestuur hoopt dat met name de jeugdleden lid van onze voetbalclub zullen 
blijven naarmate ze ouder worden.  
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o Wat betreft het ledenaantal is het bestuur er zich van bewust dat ook wij te maken zullen 
krijgen met de krimp in deze regio. Zo was het aantal geboortes in de periode 1999-2004 
nog 197, was dit in de periode 2004-2009 al gezakt naar 158 en is dit in de laatste periode 
(2009-2014) nog slechts 102 geboortes. Op basis van diverse onderzoeken is de 
verwachting dat er over een jaar of 10 een einde komt aan deze krimp, waarna het aantal 
geboortes per jaar stabiel zal blijven. Daarnaast ziet het bestuur nog een groeimogelijkheid 
bij het meisjes-/damesvoetbal en de ‘ouderen’. Ook zal het bestuur bekijken of er bij 15-16 
jarigen behoefte is naar het wijzigen van aanvangstijden om zo werk en voetbal te kunnen 
combineren.  

- Kosten: 
o Tijdens de onderhandelingen met de gemeente m.b.t. de privatisering heeft V.I.O.S. een x-

bedrag gekregen voor achterstallig onderhoud van de huidige drainage. Dit bedrag is echter 
te laag om de grasvelden incl. drainage optimaal te renoveren, gezien de huidige opbouw 
van de grond / velden.  

o Doordat een kunstgrasveld optimaler ingezet kan worden (behoeft geen rustperiode en kan 
maximaal belast worden), zou het kunnen zijn dat er op den duur minder velden benodigd 
zijn. Dit zou dan ook schelen in de onderhoudskosten. Dit is op dit moment nog niet aan de 
orde en heeft ook niet de voorkeur van het bestuur. Door alle velden open te houden is er 
meer spreiding en worden de grasvelden ook minder belast. 

 
Wedstrijdsecretariaat (Rob Klein Tuente): 

o Rob geeft aan dat hij nu in de winterperiode nu vaak oefenwedstrijden organiseert tegen 
clubs met een kunstgrasveld omdat de wedstrijden meestal wel doorgang kunnen vinden 
ongeacht het weer. Wanneer V.I.O.S. zelf een kunstgrasveld heeft zouden er meer 
oefenwedstrijden thuis afgewerkt kunnen worden. Dit zou volgens Rob tot meer 
saamhorigheid in club leiden en zullen tevens de kantine-inkomsten stijgen. Nu is er in de 
weekenden in de periode van half december tot eind februari weinig te beleven op ons 
sportpark.  

o Bij een kunstgrasveld zullen er ook minder afgelastingen van thuiswedstrijden zijn. Minder 
afgelastingen zal ook tot minder teleurstellingen en last-minute tijdrovende en ‘dure’ 
oplossingen zoals zaalvoetballen of speedsoccer leiden.  

o Tot slot geeft Rob aan dat hij persoonlijk de aanleg van een kunstgrasveld een aanwinst 
voor Beltrum zou vinden, omdat er meer mogelijkheden komen om het veld in te zetten voor 
de samenleving.  

 
Ervaringsdeskundige (Jurgen Wiegerinck): 

o Sinds dit jaar speelt Jurgen bij Longa’30 elke thuiswedstrijd op kunstgras. Jurgen geeft aan 
dat je merkt dat het team technisch steeds vaardiger wordt, doordat een kunstgrasveld veel 
sneller is dan een natuurgrasveld. De balsnelheid ligt automatisch veel hoger. 

o Kunstgras heeft volgens Jurgen ook nadelen. Zo waren er bij Longa in het eerste jaar toch 
wel een aantal kleine blessures aan onder andere enkels en knieën.  

 
Jeugdcoördinator (Bennie Krabbenborg): 

o Allereerst spreekt Bennie als speler van Heren 8 (‘veteranen-elftal’). Hij geeft aan dat ‘zelfs’ 
de veteranen nog plezier aan een kunstgras kunnen gaan beleven, omdat men het liefst de 
gehele winter buiten wil voetballen. Een kunstgrasveld is hier uitermate geschikt voor.  

o Bennie geeft aan dat de de jeugdcommissie het maximale uit de spelers wil halen, al staat 
uiteraard plezier voorop. Om de jeugdspelers naar een hoger plan te tillen (doelstelling is elk 
jaar 2 jeugdspelers afleveren aan VIOS 1), is er de laatste jaren al aardig geïnvesteerd in 
software (juiste kader, digibord, circuittrainingen pupillen, etc.). Bij goede software hoort 
uiteraard ook goede hardware (trainingsvelden, ballen, etc).  

o Uitstraling naar buitenwereld is voor een club ook erg belangrijk. Een club moet in beweging 
zijn en moet op z’n tijd vernieuwen. Daarnaast moet het bestuur een visie hebben en naar 
de langere termijn kijken.  

o Volgens Bennie moet de grootste vereniging  in een klein dorp als Beltrum samenwerkingen 
aangaan met andere verenigingen zoals bijv. het Kulturhus. Hierbij kan het kunstgrasveld 
ook overdag ingezet worden voor andere activiteiten als voetbal.  

 
Trainer (Jos Porskamp): 

o Jos heeft ervaring met de overgang van een grasveld naar een kunstgrasveld, omdat hij dit 
als trainer van dichtbij heeft meegemaakt bij zowel Longa’30, sv Grol en FC Trias. Jos wil 
dan ook het e.e.a. toelichten met betrekking tot verschil in fysieke belasting op een 
natuurgrasveld en een kunstgrasveld.  
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o Een nadeel is dat je van een zachtere ondergrond, naar een hardere ondergrond gaat. 
Middels trainingen zul je andere spiergroepen in je lichaam dienen aan te spreken. De 
eerste maanden zijn dan ook erg belangrijk hierin. Jos zal zijn kennis m.b.t. de gewenste 
trainingen zo veel mogelijk proberen over te brengen op andere trainers.  

o Jos merkt met Dames 1 dat er in den lande al steeds meer kunstgrasvelden zijn, waardoor je 
dus sowieso al steeds meer op kunstgras komt te voetballen. Door zelf op kunstgras te 
trainen en te spelen, kun je ook in uitwedstrijden beter uit de voeten.  

o Op kunstgrasveld moet je handelingssnelheid hoger zijn dan bij een natuurgrasveld. 
o Bij jeugdvoetbal zal het aantal blessures op een kunstgrasveld waarschijnlijk nagenoeg gelijk 

zijn t.o.v. een natuurgrasveld. Bij de senioren zal dit aan het begin mogelijk iets hoger zijn.  
o Tot slot pleit Jos er voor dat men niet bang hoeft te zijn voor meer blessureleed, maar dat de 

trainers juist de trainingen hierop moeten aanpassen. Het kan overigens zijn dat sommige 
spelers ander schoeisel moeten kiezen.  

 
Stichting Accommodatie V.I.O.S. Voetbal en Stichting Kulturhus (Bas Hommelink): 

o Bas merkt op dat we komen vanuit een tijd waarin de jeugd de toekomst had/heeft. Met de 
vergrijzing komt nu misschien ook wel een tijd waarin de senioren de toekomst hebben 
(vitaliteit, vergrijzing, etc). 

o Met een terugtrekkende overheid, moeten verenigingen tegenwoordig steeds meer haar 
eigen broek op kunnen houden. Dit betekend dat we erg goed moeten kijken waar we als 
verenigingen elkaar kunnen helpen. Dit kan door kennis te delen, maar ook door gebruik te 
maken van elkaar faciliteiten. Als we het samen doen, staan we sterker.  

o Tot slot geeft Bas nog aan dat de aanleg van een kunstgrasveld een mooi statement zou zij 
en het begin zou kunnen zijn voor wat nieuws. Het kan een ontmoetingsplek worden voor 
jong en oud, doordat men er beide optimaal gebruik van kan maken. 

 
 

3. Open discussie en opmerkingen 
 
Van 20.45u tot max. 21.30u is er gelegenheid voor een open discussie. 
 
Harry Reijerink: Harry spreekt de verwachting uit dat volgens hem de club alleen de meest 

getalenteerde spelers op het kunstgras laten voetballen. 
 Ton Scharenborg geeft aan dat het bestuur er voor zal zorgen dat iedereen 

gebruik van het kunstgras zal mogen maken. 
 Ton verwacht dat kunstgras op den duur leidt tot meer technisch voetbal en 

minder fysiek voetbal. Dit is uiteindelijk ook beter voor de werkgevers, omdat er 
minder grove overtredingen gemaakt zullen worden. Bij kunstgras zullen er naar 
waarschijnlijk (en zeker aan het begin) meer kleine (spier-)blessures zijn.  
o Jos Porskamp beaamt de woorden van Ton. Jos geeft aan dat ook de 

mindere voetballers door kunstgras uiteindelijk in de beheersing van 
technische vaardigheden beter zullen worden.  

 
Martijn Kl. Gunn.: Martijn verwacht dat de kosten in de winterperiode voor het de club omlaag zullen 

gaan, omdat er nu op het kunstgras doorgetraind kan worden i.p.v. dat er 
oefenwedstrijden bij andere verenigingen met een kunstgrasveld of activiteiten zoals 
speedsoccer georganiseerd moeten worden. Dit  scheelt ook weer discussies binnen 
het team, omdat men soms op on-tijden in andere plaatsen moet voetballen   
Daarnaast zou ieder lid uiteindelijk aan zijn trekken moeten kunnen komen, omdat er 
immers ook nog 3  natuurgrasvelden overblijven volgens Martijn. 
 Ton haakt hier op in. Het bestuur wil inderdaad 1 kunstgras aanleggen, 

waardoor de overige 3 velden minder belast worden. Hierdoor zal de kwaliteit 
van de natuurgrasvelden ook omhoog gaan.  

 
Laura van de Pol: Laura geeft aan dat zij het woord ‘plezier’ tot nu toe nog heeft gemist tijdens deze 

vergadering. Bij slecht weer zij de mogelijkheden op een natuurgrasveld erg beperkt, 
waardoor de trainingen soms erg eentonig worden. Op een kunstgrasveld valt er 
nagenoeg altijd te trainen, waardoor de zekerheid op een leuke training toeneemt. 
Voor iemand die in Enschede woont, is het dan een stuk leuker om een half uur in 
de auto te zitten om te gaan trainen.  
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Gerald Franken: Gerald vraagt er straks extra aandacht aan de trainingen wordt geschonken, 
aangezien Jos Porskamp al aangaf dat de trainingsmethodes eigenlijk wel iets 
aangepast zouden moeten worden t.o.v. trainingen op een natuurgrasveld.  
 Ton geeft aan dat dit zeker de bedoeling is middels ‘train de trainer’.   

 
Bennie Belterman: Bennie geeft aan dat vv Ruurlo een extra trapveldje heeft aangelegd. Is dit bij VIOS 

ook een optie?  
 Ton geeft aan dat dit nog niet onderzocht is (in financieel opzicht). Het bestuur 

verwacht dat aanleg in de toekomst goedkoper zal worden, waardoor het 
mogelijk beter is om dit nog even uit te stellen.  

 
Thijs te Brake: Thijs vraagt of er t.z.t. ook kleine doeltjes komen zodat de E- & F-jes op het 

hoofdveld kunnen voetballen. Theo geeft aan dat deze vergadering in eerst instantie 
bedoeld is voor een go of no-go voor kunstgras. Aangezien eventuele aanleg ook 
bedoeld is voor de samenleving (jeugd laten voetballen), dan is dit uiteraard wel de 
verwachting.  

 
Bertus Krabbenb.: Bertus vraagt of er wel in de drainage geïnvesteerd zal worden, mocht vanavond 

blijken dat men tegen de aanleg van een kunstgrasveld stemt. 
 Ton geeft aan dat in samenspraak met De Ondergrondse wel is gekeken wat er 

benodigd is om de drainage te verbeteren, maar dat hier nog niet concreet over 
is gesproken binnen het bestuur. Ton spreekt op eigen titel dat de drainage dan 
inderdaad verbetert zal worden.  

 
Harrie Reijerink: Harrie Reijerink vraagt wat de vervolgprocedure is als de vergadering akkoord gaat. 

 Het bestuur heeft op dit moment 4 aanbiedingen liggen. De verwachting is dat 
van 2 van deze 4 zullen overblijven op basis van getallen en gevoel. Met deze 2 
aanbieders zal de kunstgrascommissie in gesprek gaan om te bekijken of men 
tot elkaar kan komen.  

 Er is geen bouwvergunning nodig voor de aanleg van een kunstgrasveld, 
waardoor er geen gemeente procedures gevolgd hoeven te worden die 
vertraging op zouden kunnen leveren. Eventuele bezwaren m.b.t. lichtvervuiling 
kunnen de aanleg ook niet vertragen om deze juridisch gezien ongegrond 
worden verklaard. Theo Helmers heeft namelijk contact gehad met de 
gemeente Berkelland, en daaruit bleek dat het e.e.a. binnen het 
bestemmingsplan past.  
 

Harrie vraagt of iedereen hier in de zaal wel stemgerechtigd is?  
 Ton geeft aan dat Marco Heutinck en Jan Bouwmeesters dit bij zullen houden. 

Ouders van minderjarige leden mogen ook stemmen.  
 De statuten geven aan dat de meerheid + één voldoende zal zijn.  
 Ton legt uit hoe de stemming zal verlopen. Het stembureau zal bestaan uit 

Marco Heutinck, Nicole Hanselman en Ronnie te Veluwe. Mocht een lid er op 
staan om hier bij aanwezig te zijn, dan moet men dit kenbaar maken. 

 
Iwan Wolterink: Iwan vindt het jammer dat er geen discussie/rondvraag is na de presentatie van het 

financiële plaatje. Belangrijk vraagstuk is immers hoe lang gaat een kunstgrasveld 
mee. Iwan vraagt zich af of we onze toekomstige leden niet opzadelen met een 
molensteen. 
 Ton geeft aan dat de verwachting is dat een kunstgrasveld ca. 12 jaar mee zal 

gaan (max. 15 jaar). Het betreft hier de toplaag. De onderbouw hoeft slechts 
één keer in de 50 jaar vervangen te worden volgens de leveranciers.  

 
Luke te Woerd: Luke vraagt wat het tijdsbestek is van eventuele aanleg? 

 Ton geeft aan dat het kunstgrasveld mogelijk al in de komende zomerstop 
aangelegd kan worden. Dit is namelijk wel het streven van het bestuur.  

 
Ronald Haarlink: Ronald vraagt zich af of een kunstgrasveld een extra investering in schoeisel voor 

de leden zou kunnen betekenen? 
 Volgens Ton adviseert men wel kortere noppen bij een kunstgrasveld met een 

kortere vezel. Bij kunstgrasvelden met een langere vezel is dit niet perse 
noodzakelijk. Hierin is overigens nog geen keuze gemaakt. 

 



 
6 april 2014 Notulen ledenvergadering vv VIOS Beltrum dd 2014-02-26 (kunstgras) 5/8 

Bart Kl Gunnew.: Bart vraagt of er ook rekening is gehouden met een sprinkler-installatie? 
 TS geeft aan dat hier geen rekening mee gehouden is. (financiële keuze) 

Daarnaast heeft bijna geen enkele amateurclub dit.   
 
Bennie Krabbenb.: Bennie vraagt in hoeverre het weer invloed zal hebben op de kwaliteit van een 

kunstgrasveld.  
 Ton geeft aan dat met name blad invloed heeft middels eventuele algengroei. 

Onderhoud (blad verwijderen) is dus noodzakelijk.  
o Willie Ribbers geeft aan dat er nu ook al blad verwijdert wordt, maar dat dit 

erg veel werk is. Mogelijk kan het bestuur of het SAVV t.z.t. eens kijken of 
men hiervoor groter materieel kan inhuren of mogelijk zelfs aanschaffen. 

 
Ton vraagt na de pauze of er nog aanvullingen zijn op het vorige agendapunt. Deze blijken er niet te zijn. 
 

4. Vergelijk aanbieders (offertes) 
Ton geeft aan dat  aan 4 aanbieders is gevraagd om een open begroting te maken op basis van een 
bestek dat door vv V.I.O.S. Beltrum is samengesteld. Alle offerte zijn op dit moment binnen.  
 
Ton neemt het offertevergelijk door. Om appels met appels te verlijken zijn onder andere het aantal m2 
gelijk gesteld. Deze meters komen overeen met de werkelijke situatie, omdat we dit zelf hebben 
nagemeten. Ton geeft aan dat bij alle aanbieders er mogelijkheden zijn om Beltrumse ondernemers / 
sponsoren deel te laten nemen aan de werkzaamheden (uiteraard moet de hoofdaannemer hier dan 
financieel uit zien te komen met de desbetreffende onderaannemer).  
 
Vanavond zal er niet in detail gegaan worden, want de uiteindelijke beslissing/keuze zal door een 
kunstgrascommissie genomen worden. Deze commissie zal input krijgen van ervaringsdeskundigen, 
financiële mensen etc.  
 
Benny Krabbenb.: Vraagt hoe het btw-verhaal in elkaar steekt.  

 Ton geeft aan dat alles op en aan het veld valt onder het SAVV en het overige 
onder de voetbalvereniging. Aangezien het SAVV de btw kan terugvorderen zit 
hier een zogenaamd belastingvoordeel in. 

 
5. Financiële onderbouwing 

 
John Orriëns en Roald Visser leggen het e.e.a. uit m.b.t. de situaties voor het SAVV (John) en de 
voetbalvereniging (Roald). 
 
John legt uit dat er een exploitatie is opgesteld voor de komende 50 jaar. Via een beamer kan iedereen 
meekijken in de exploitatiebegroting. Allereerst neemt John de uitgangspunten door (hieronder een 
korte opsomming per post). 
 
Kosten: 
- Inhuur Ondergrondse;  
- Externe kosten voor onderhoud grasvelden (3,5), kunstgras (1x) en kleedaccommodatie; 
- Huur kleedaccommodatie (van federatie VIOS); 
- Energiekosten (verlichting, uitgaande van 2 velden verlicht per avond). 
 
Opbrengsten: 
- Verhuur accommodatie; 
- Sponsoring uit reclameborden; 
- Rentevergoeding liquide middelen. 
 
Jaarlijkse indexering: 
- Prijsinflatie; 
- Gebruikersvergoeding wordt ook jaarlijks geïndexeerd; 
- Toename sponsoring voorzichtig aangehouden. 

 
De gebruikersvergoeding is tegen 6% btw. Deze kan niet worden teruggevorderd door de 
voetbalvereniging omdat zij geen recht heeft op btw-aftrek. 
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Benny Krabbenborg vraagt of er geen rekening gehouden is met eventuele inkomsten vanuit 
eventuele verhuur velden.  
 John geeft aan dat hier inderdaad geen rekening mee gehouden is, omdat dit onzeker is en 

meestel geen vaste terugkerende bedragen. De exploitatie is dan ook ‘voorzichtig’ opgezet. 
Ook verhuur van accommodatie aan derden (dus geen vv VIOS) is hierin niet meegenomen.  

 
Nu de uitgangspunten duidelijk zijn, wordt de exploitatie doorgenomen. 
Startpunt is privatisering. Hierbij is een x-bedrag op de rekening van het SAVV gekomen.  
Op het scherm kan iedereen zien dat er in 2014 een investering is opgenomen voor de renovatie van de 
kleedkamers. Elke 10 jaar komt een x-bedrag hiervan terug voor groot onderhoud aan de 
kleedaccommodatie. Daarnaast is een x-bedrag opgenomen voor de aanschaf van het nieuwe 
kunstgrasveld incl. alle omliggende benodigdheden zoals verlichting, terreinverharding en omheining. 
Elke 15 jaar zat een x-bedrag in de exploitatiebegroting t.b.v. vervanging van de toplaag van het 
kunstgrasveld. Verder is er een x-bedrag opgenomen voor de aanschaf van een mini-tractor t.b.v. het 
onderhoud van de velden. Deze investering komt elke 10 jaar terug.  
John laat de diverse bedragen geïndexeerd terugkeren in de begroting.  
 
John concludeert dat huidige hoogte van de gebruikersvergoeding vanuit de voetbalvereniging naar het 
SAVV op dit moment goed is, zodat het SAVV zichzelf kan bedruipen en niet bij de bank hoeft aan te 
kloppen.  
 
John geeft aan dat er nu gelegenheid is tot het stellen van vragen. 
 
Iwan Wolterink: Iwan vraagt of het reëel is dat in de toekomst nog steeds dezelfde vergoeding (incl. 

indexatie) vanuit de vereniging zal komen? De verwachting is immers dat het 
ledenaantal zal krimpen. 
 John geeft aan dat Roald hier wat over zal gaan zeggen. Er zijn natuurlijk wel 

mogelijke besparingen. Zo zou bijvoorbeeld op den duur een natuurgrasveld 
afgestoten kunnen worden, waardoor er onder andere tevens minder onkosten 
zijn aan onderhoud en energie/water. Daarnaast zijn er nog allerlei andere 
mogelijkheden te verzinnen om kosten te besparen. John sluit echter niet uit dat 
in de toekomst er toch een verhoging van de contributie nodig is om de 
exploitatie rond te krijgen. Volgens het bestuur van de voetbalvereniging, 
worden echter eerst andere mogelijkheden bekeken. 

 
Richard Stortelder: Richard vraagt of de investering in nieuwe drainage is meegenomen. 

 Ton geeft aan dat de nieuwe drainage van het hoofdveld hier inderdaad bij in 
zit. Er is echter geen bedrag gereserveerd voor nieuwe drainage bij de overige 
natuurgrasvelden. 

 
Daan Maarse: Daan vraagt waarom in de exploitatie van een vervangingstermijn van 15 jaar voor 

de toplaag is uitgegaan i.p.v. 12 jaar zoals eerder op de avond is aangegeven. 
 Ton geeft aan dat 12 jaar op dit moment bewezen is. In enkele aanbiedingen 

wordt al ‘garantie’ van 15 jaar gegeven. Dit is uiteraard wel gebaseerd op 
sportgebruik, dus mogen er bijvoorbeeld geen corsowagen op het terrein 
geparkeerd worden.  

 
Henk te Bogt: Henk vraagt of het geld van de gemeente voor de drainage wel gegarandeerd is. 

 Ton geeft aan dat VIOS een x-bedrag van de gemeente heeft ontvangen om tot 
een zogenaamd 0-stand te komen. Dit is een vast bedrag. VIOS mag zelf maar 
men dit bedrag aan gaat uitgeven. Er zijn dus geen investeringafspraken o.i.d. 
met de gemeente gemaakt.  

 
Henk vraagt of er wel rekening is gehouden met renovatie doelmonden na een 
aantal jaren. 
 Ton geeft aan dat dit inderdaad is meegenomen in de jaarlijkse 

onderhoudskosten. Een kunstgrasveld behoeft naast wekelijks onderhoud ook 
jaarlijks groot onderhoud. Dit is allemaal meegenomen.  

 
Henk vraagt hoe het e.e.a. verzekeringstechnisch is geregeld.  
 Ton geeft aan dat dit nog niet is uitgezocht omdat eerst besloten zal moeten 

worden of er een kunstgrasveld wordt aangelegd. Mocht er na vanavond een 
‘go’ zijn dan wordt dit uiteraard uitgezocht.  
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Peter Bleumink: Peter vraagt in hoeverre heeft de houdbaarheid van de kunstgrasvezels te maken 

met eventueel besproeien van de velden?  
 Ton geeft aan dat een sprinklerinstallatie er waarschijnlijk niet zal komen, dus 

dat deze vraag nog niet onderzocht is. Echter zal deze opmerking wel 
meegenomen worden door de kunstgrascommissie.  

 
Rob Ratering: Rob merkt op dat een extra investering voor aanleg van een mini-veldje dus niet is 

meegenomen in de exploitatie.  
 Ton geeft aan dat n.a.v. de laatste ledenvergadering dit bewust niet is 

meegenomen. Destijds is gezegd om niet te maximaal te investeren.  
 
Joost Tuinte: Joost merkt op dat hem ter ore is gekomen dat gezamenlijke inkoop met meerdere 

clubs een optie zou zijn. Is dit nog actueel? 
 Ton geeft aan dat dit inderdaad nog actueel is, maar dat met de overige 

verenigingen is afgesproken dat een ieder eerst haar eigen weg bewandeld. 
Wel is onderling afgesproken om 4 dezelfde aanbieders te benaderen. 
Mocht er straks blijken dat de andere clubs bij dezelfde aanbieder de 
laagste prijs en het beste gevoel hebben, dan zal worden bekeken wat de 
mogelijkheden zijn.  Daarnaast is er ook intensief contact onderling door 
kennis en kunde te delen.   

 
Er zijn verder geen vragen. 
 
Tot slot merkt Ton nog op dat de getoonde bedragen en namen van de aanbieders onder geen beding 
op straat mogen komen. We dienen immers nog te onderhandelen met de partijen.  
 
Vervolgens is het woord aan Roald Visser namens de voetbalvereniging.   
Roald laat zien dat de begroting die is gepresenteerd tijdens de afgelopen ledenvergadering in 
november 2013 enigszins is aangepast. Destijds is er namelijk nog geen rekening gehouden met de 
aanleg van een kunstgrasveld.  
 
De werkelijke contributies zijn iets hoger dan in november 2013 gepresenteerd. Dit heeft nog te maken 
met de verhoging (2x € 1,50) die na de ledenvergadering van 2011 is doorgevoerd. Hierdoor zijn er dus 
meer baten.  
 
De personeelskosten en ‘overige kosten’ zijn ook gelijk gebleven aan de begroting van november.  
Roald laat zien dat de gebruikersvergoeding waar John over sprak weer terugkomen in de begroting 
van de voetbalvereniging. Dit is dus een vergoeding aan het SAVV voor het gebruik van de 
accommodatie.  
 
Onder aan de streep kan men zien dat het voordelig resultaat gezakt is t.o.v. de begroting van 
november 2013. Roald geeft aan dat het wel iets meer moeite kost om de kosten te dekken. Mocht de 
krimp hard toe slaan, dan moeten we zowel aan de kosten- als aan de inkomstenzijde creatief zijn. Dit 
houdt in dat er kosten bespaard moeten worden of de inkomsten vergroot.  
 
Roald geeft aan dat er nu gelegenheid is tot het stellen van vragen. 
 
Iwan Wolterink: Iwan vraagt of de sponsorinkomsten die opgenomen zijn niet dezelfde zijn als die 

John heeft opgenomen in de begroting van het SAVV.  
 Roald geeft aan dat het SAVV de sponsorinkomsten van de reclameborden in en 

dat de voetbalvereniging de overige sponsorinkomsten zoals shirtreclame en 
advertentieinkomsten int. Het betreft derhalve dus verschillende 
sponsorinkomsten.  

 
Martijn Kl. Gunn.: Martijn merkt op dat er toch nog een groot spaartegoed op de bankrekening van de 

voetbalvereniging staat. Martijn vraagt of dit nog wordt aangesproken voor 
investeringen.  
 Roald geeft aan dat dit zeker niet de bedoeling is. Dit spaartegoed is een buffer 

om eventuele tegenvallers/onvoorziene kosten op te kunnen vangen.  
 Ton vult aan dat er ook nog een tegoed is vanuit de sportcentrale VIOS. 

Jaarlijks wordt een x-bedrag (over een periode van 10 jaar) uitgekeerd door de 
sportcentrale  
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Daan Maarse: Daan merkt op dat Roald aangaf ‘indien’ er krimp komt. Daan had graag gezien dat 

er was uitgaan dat er krimp komt, omdat het bevolkingsaantal in Berkelland volgens 
Daan de komende jaren met 16% zal dalen.  
 Roald geeft aan dat minder jeugdleden niet per definitie ledenkrimp betekend. 

Zo zijn er allerlei mogelijkheden om ouderen langer te laten sporten. Daarnaast 
kunnen er uiteraard altijd nog (financiële) acties gehouden worden om 
inkomsten te genereren.  

 Theo Helmers vult aan dat mensen tegenwoordig langer leven, dus ook langer 
willen blijven bewegen. VIOS gaat zich dan ook richten op nieuwe oudere leden 
en wil de huidige leden zo lang mogelijk laten voetballen. Daarnaast brengen 
oudere leden naar verhouding ook meer contributie binnen dan jongere leden.  

 
Henk te Bogt: Henk geeft aan dat het verstandig zou zijn om uit te gaan van 500 leden i.p.v. de 

huidige 630 leden. 
 Theo geeft aan dat het bestuur heeft onderzocht dat in een ‘badcase-scenario’ 

het ledenaantal van VIOS zal krimpen maar uiteindelijk zal stagneren op ca. 
480 leden. Echter zijn er ook nog groeimogelijkheden. Zo liggen er nog 
mogelijkheden om meer meisjes en/of meer Voor-Beltrumse kinderen bij VIOS 
lid te laten worden. Hoe aantrekkelijker we zijn als club (een kunstgrasveld is 
daar een goed voorbeeld van, maar ook een goed kader), hoe eerder men kiest 
voor VIOS.  

 
Ruud Nijenhuis: Ruud vraagt zich af of er niet een addertje onder het gras aangezien alles zo positief 

wordt gepresenteerd. 
 Ton merkt op dat na overleg met diverse partijen (omliggende clubs, 

leveranciers, etc.) we dit nog niet gevonden hebben. Je kunt doemdenken, 
maar het voetbal-bestuur en het SAVV zijn van mening dat er vanavond een 
zeer realistische weergave is gepresenteerd.  

 
6. Stemming en uitslag stemming 

Het bestuur stelt voor om per briefje te gaan stemmen.  
Zoals aangegeven bemannen Marco Heutinck, Ronnie te Veluwe en Nicole Hanselman het 
stembureau. Er hebben zich geen leden aangemeld als toezichthouder.  
Marco Heutinck leest voor de volledigheid de statuten op.  
 
Er zijn 18 volmachtigingen ingeleverd. Echter waren er 2 personen die 2 volmachtigingen inleverden. 
Dit is tegen de regels, waardoor de volmachtigingen niet worden meegenomen in de telling. 
 
Er zijn 105 personen aanwezig, waarvan er 102 stemgerechtigd zijn (niet stemgerechtigd: Harold 
Gierman, Jos Porskamp en John Orriëns). Samen met de 16 geldige machtigingen zijn er in totaal 
118stemmen. 
 
De uitslag is als volgt: 
JA  113x 
NEE     4x 
Blanco     1x  + 
  118x 
 
Ton geeft aan dat de kunstgrascommissie met deze positieve uitslag nu aan de slag kan,waarbij de 
doelstelling zal zijn om de aanleg van het kunstgrasveld nog deze zomer te realiseren.  
 

7. Sluiting 
Ton dankt de sprekers en tevens de vragenstellers.  
  
Aldus opgemaakt de 26ste Februari 2014 
 
 
 
 
Scharenborg     I. Spilman, 
voorzitter      secretaris 


