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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2014 
 
Datum: Maandag 27 oktober  2014 

Tijd: 20.00 - 22.10 uur 

Aanwezig: 
30 leden  

Afwezig m.k.: 
Peter Berentsen, Arnold Groot Severt, Bas Hommelink, Bertus Krabbenborg, John  Orriëns, 
Clemens Wiegerinck, Paul te Woerd (Houkat) 

 
1. Opening 

Op maandag 27 oktober 2014 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 30 leden welkom, 7 
leden hebben zich afgemeld. De aanwezige leden krijgen een koffie en twee consumpties aangeboden 
door het bestuur.  
Ton opent de vergadering. Hij merkt op dat de opkomst nagenoeg gelijk is aan de voorgaande jaren. Ivo 
noemt de namen op van de personen die zich afgemeld hebben. Ton bedankt de diegene die wel 
gekomen zijn.  
 
Na de opening wordt er 1 minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan ere-voorzitter Theo Groot 
Zevert. Theo is op 22 juni 2014 op 75-jarige leeftijd overleden.  
 
Harrie Reijerink vraagt of de agenda definitief is. Volgens Harrie zou de naam van de persoon die het 
bestuur voor wil dragen als nieuwe voorzitter genoemd moeten worden en kan volgens hem vandaag 
dan ook geen nieuwe voorzitter gekozen worden. Ivo geeft aan dat dit niet noodzakelijk is volgens de 
statuten (zie artikel 13.6). Er kan dus wel degelijk vanavond een nieuwe voorzitter benoemd worden. 
Ton merkt nog wel op dat agendapunt 9 naar voren gehaald zal worden. Dit zal agendapunt 4b worden.  
 

2. Notulen vorige vergadering 
Ton geeft aan dat de notulen van de vorige vergaderingen (jaarlijkse ledenvergadering en 
buitengewone ledenvergadering ‘kunstgras’) op de website zijn geplaatst en dat op verzoek Ivo de 
notulen persoonlijk kan mailen indien daar vraag naar is.  
Ton neemt de notulen van de vorige jaarlijkse ledenvergadering d.d. 25-11-2013 per blad door. Er 
blijken geen vragen en geen inhoudelijke opmerkingen te zijn. De rondvraag wordt nog separaat 
doorgenomen en toegelicht. De notulen zijn hiermee goedgekeurd en worden door Ton en Ivo Spilman 
geaccordeerd.  
 
Aansluitend worden de notulen van buitengewone ledenvergadering van 26-02-2014 per blad 
doorgenomen. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen waarmee ook deze notulen goedgekeurd zijn en 
geaccordeerd worden door Ton en Ivo.   
 
Bertus Krabbenborg vraagt of het bestuur n.a.v. de vraag van Henk te Bogt tijdens de vorige 
ledenvergadering nog heeft onderzocht hoe het e.e.a. verzekeringstechnisch geregeld zou moeten 
worden m.b.t. het kunstgrasveld.  
 Marco Heutinck geeft aan dat dit ondertussen inderdaad onderzocht is en dat het veld nu goed 

verzekert is.   
 
Bertus vraagt of er nog bijzonderheden uit de evaluatie van de kunstgrascommissie zijn uitgekomen.  
 Ton geeft aan dat de kunstgrascommissie bestond uit Leo Groot Zevert, Bennie te Veluwe en 

Joost Tuinte. Ton en Theo Helmers hebben als stuurgroep hierop toegezien. Ton merkt op dat het 
in ieder geval erg positief was dat eenieder (leden en niet-leden) die enigszins iets kon doen zijn 
steentje heeft bijgedragen. Dit heeft dan ook financieel zeer zeker zijn voordelen gehad, waardoor 
het niet uitgegeven geld ergens anders aan besteed kon worden, waaronder ronde hoeken, extra 
poortjes en extra tegelwerk. De kunstgrascommissie, het hoofdbestuur en SAVV zijn dan ook meer 
dan tevreden met het eindresultaat, maar ook zeker met de weg daar naar toe (organisatorisch, 
bereidwilligheid vrijwilligers, enthousiasme, betrokkenheid, etc). Er zijn slechts een paar kleine 
zaken die achteraf hersteld / aangepast moesten worden. Zo was bijvoorbeeld een elektrakabel 
niet op de juiste positie gelegd, waardoor deze per abuis een aantal keren is doorgestoken tijdens 
het plaatsen van hekwerken. Daarnaast is een toegangspoort verplaatst nadat in de praktijk de 
gekozen positie (t.p.v. ballenvanger pupillenveld) enigszins ongelukkig bleek.  
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Joost Tuinte merkt op dat CSC Ceelen niet alles heeft doorgerekend doordat De Ondergrondse erg 
veel werk heeft verricht welke eigenlijk door de aannemer zelf uitgevoerd zou worden. CSC heeft 
dit erg netjes verrekend.   
 
Theo Helmers merkt tot slot nog op dat de constructie van het kernteam en een kleine observatie 
vanuit het hoofdbestuur volgens hem de sleutel was voor een voorspoedige samenwerking. 
Hierdoor is de kunstgrascommissie erg slagvaardig geweest en door snel handelen heeft men voor 
VIOS een zo maximaal mogelijk resultaat behaald. Zowel in financieel als kwalitatief opzicht.  

 
3. Jaarverslag 2013-2014 

Ivo geeft aan het jaarverslag nagenoeg gereed te hebben en binnenkort op de website te zullen 
publiceren. Ton stelt voor om geen samenvatting voor te lezen, maar eenieder naar de website te 
verwijzen. De vergadering gaat hier mee akkoord.   
 

4a. Financieel overzicht 2013-2014 
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.  
 
De resultatenrekening van 1 juli 2013 t/m 31 juni 2014 wordt per onderdeel kort toegelicht door Roald.  
 
Baten 
Het afgelopen jaar hebben we geen contributieverhoging gehad. De contributies zijn enkel geïndexeerd.  
Er was een substantiële verhoging van de sponsorinkomsten. Ook zijn er inkomsten vanuit de Club van 
50. Roald geeft hiervoor zijn complimenten aan de sponsorcommissie. De inkomsten vanuit 
entreegelden zijn zelfs verdubbeld ten opzichte van voorgaand seizoen. Dit heeft uiteraard grotendeels 
te maken met het uitkomen in de ‘Achterhoekse’ competitie 5C en het betrof het kampioensjaar. De 
Grote Club Actie heeft nagenoeg hetzelfde opgebracht als voorgaande jaren en de subsidie van de 
gemeente loopt al jaren structureel een klein beetje terug. De totale kantine-inkomsten zijn afgelopen 
seizoen teruggelopen, maar door toepassing van een ander verdienmodel, waarbij ook aan de 
inkoopzijde een forse besparing is gecreëerd, zijn de inkomsten voor de afdeling Voetbal toch 
gestegen. Tot slot is er nog een gebruikersvergoeding vanuit het SAVV voor de verrichte diensten van 
Voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum. 
 
Lasten 
De laatste jaren heeft de club bewust gekozen voor het inzetten van ervaren, geschoolde (en dus ook 
vaak betaalde) krachten op de (jongste) jeugd. Samen met enkele beloofde bonussen behorende bij het 
behaalde periodetitel, promotie en kampioenschap betekende dit een forse stijging van de 
salariskosten. Daarentegen is in overleg met het kader besloten om de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding 
af te schaffen. In plaats hiervan organiseert de club een aantal activiteiten waarvoor de vrijwilligers 
worden uitgenodigd. Enkele duurzame activa (o.a. bestuurskamer / tribune) staan nog wel op de balans 
van de voetbalvereniging, omdat dit investeringen zijn uit het verleden welke nog niet zijn afgeschreven. 
Over een aantal jaren zal er echter geen duurzame activa meer op de balans van de vereniging staan. 
Daarnaast zijn er nog jaarlijkse afschrijvingen  op de lichtinstallatie en de portocabins.  
In de website is een behoorlijke investering gedaan, waarbij enkele modules zijn aangeschaft. Dit 
betreffen deels eenmalige kosten en deels structurele kosten.  
De eindafrekening van de KNVB viel lager uit dan voorgaande jaren. Enerzijds omdat de kosten 
tegenwoordig anders worden doorbelast, anderzijds omdat we ook iets minder KNVB-leden hebben dan 
vorig jaar. Verder is er door de milde winter minder gebruik gemaakt van de zaal.   
Er was wel een forse stijging in verteerde consumpties in de kantine door vrijwilligers. Dit is echter ook 
wel te verklaren met de kleedkamerrenovatie en de aanleg van het kunstgrasveld. Mede doordat er 
afgelopen jaar een extra buitengewone ledenvergadering was, waar maarliefst 105 leden aanwezig is er 
een forse stijging van de bestuurs- en commissiekosten ten opzicht van het voorgaande boekjaar. 
Daarnaast is er ook een federatiejubileum geweest, welke werd doorbelast naar alle afdelingen.  
Tot slot is er nog een jaarlijkse vergoeding vanuit de voetbalvereniging naar SAVV voor het gebruik van 
de sportaccommodatie.  
 
Roald vraagt of er naar aanleiding van de resultatenrekening reeds vragen zijn bij de leden. 
 
Anton Helmers vraagt of de jaarlijkse vergoeding aan SAVV gelijk blijft of dat deze zal stijgen. 
 Roald merkt op dat deze de komende jaren op een vast bedrag gezet zal worden. Dit wordt 

uiteraard wel jaarlijks gepeild en als blijkt dat dit meer zal moeten worden om het exploitabel te 
houden dan zal de voetbalvereniging dit moeten opbrengen. Als minder nodig blijkt te zijn, wordt 
het ook teruggeschroefd.  
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Vervolgens neemt Roald de balans door. 
 
Balans 
Enkele duurzame activa (lichtinstallatie en portocabin) staan nog op de balans van de voetbalvereniging 
omdat deze nog door de voetbalvereniging zijn aangeschaft. Er loopt nog één vordering op de lange 
termijn. Afdeling Voetbal krijgt namelijk de komende 9 jaar nog geld vanuit Sportfederatie V.I.O.S. 
Daarnaast zijn er nog enkele vorderingen op korte termijn, waaronder de nog niet ontvangen 
sponsorbijdrage van oud-hoofdsponsor Spiekerman. Aangezien onzeker is of deze vordering nog wordt 
voldaan, is dit direct ook weer afgeboekt door vv V.I.O.S. Beltrum.  
Vanuit de contributieheffing komt er geld binnen voor het kledingfonds. Op dit moment hebben we 3,5 
jaar een kledingfondsbijdrage geïnd en bestaat het kledingfonds 2,5 jaar. Er blijkt op dit moment meer 
geld binnen gekomen te zijn, dan uitgegeven. De kwaliteit van de kleding blijkt namelijk erg goed en 
daarnaast wordt de kleding goed onderhouden. Het bestuur wil dan ook haar complimenten geven aan 
Ellen ten Dam en Wencke Groot Kormelink wie het kledingfonds beheren. Doordat het kledingfonds 
rendabel blijkt, stelt het bestuur voor om de inkomsten vanuit het kledingfonds dit jaar in de 
voetbalvereniging te stoppen. Hierdoor ontstaat er wat ‘extra vlees op de botten’.  De komende 
winterstop zal er een inventarisatie zijn m.b.t. de broeken en sokken, waarna deze eventueel aangevuld 
of vervangen worden. Te zijner tijd zal ook bekeken worden hoe lang de shirts nog mee kunnen. De 
vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur.  
 
Roald vraagt of er naar aanleiding van de balans nog vragen zijn bij de leden. Er blijken geen vragen te 
zijn. De voorzitter bedankt Roald voor zijn werkzaamheden en zijn helderde en overzichtelijke 
toelichting.  
  

4b. Financieel overzicht SAVV 
Marco Heutinck geeft aan dat de penningmeester van SAVV John Orriëns helaas niet aanwezig kon 
zijn, dus dat hij dit onderdeel zal presenteren. 
 
Ondanks dat het geen verplichting is om de financiële cijfers van SAVV te presenteren aan de leden 
van de voetbalvereniging, heeft het SAVV in overleg met het bestuur van vv V.I.O.S. Beltrum besloten 
om dit toch wel elk jaar op de ledenvergadering van de voetbalvereniging te doen.  
In tegenstelling tot de voetbalvereniging, hanteert SAVV een ander boekjaar, namelijk van 1 januari t/m 
31 december.  
 
De werkelijke kosten van de aanleg van het kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkamers lopen 
synchroon met de eerder geaccordeerde begroting. Echter betreffen het nog wel voorlopige cijfers 
aangezien beide onderdelen nog niet volledig zijn afgerond. Voor de eerst komende periode ziet het er 
financieel rooskleurig uit. De rekenmodellen geven echter wel aan dat de inkomsten erg belangrijk 
blijven. Als de volledige kosten van de investeringen in de accommodatie inzichtelijk zijn, wordt het 
e.e.a. opnieuw doorgerekend.   
 
Marco vraagt of er vragen zijn bij de leden. 
 
Ruud Nijenhuis vraagt of er elk jaar wordt gezegd dat de boekjaren niet gelijk lopen. 
 Ton Scharenborg merkt op dat de grootste kosten / investeringen dit jaar  gemaakt zijn met de 

aanleg van het kunstgras en de renovatie van de kleedkamer. De komende jaren zijn (grote) 
investeringen incidenteel en bestaan de cijfers grotendeels uit jaarlijks terugkerende kosten zoals 
onderhoud en de vergoeding vanuit de voetbalvereniging. Roald Visser vult aan dat de 
voetbalvereniging op advies van KNVB een boekjaar per seizoen toepast en SAVV op advies van 
belastingdienst een boekjaar per jaar hanteert. 

 
Theo Helmers geeft aan dat er nog één aanvullende opmerking met betrekking tot de financiële cijfers 
gepast is. Het bestuur is van mening dat het weerstandsvermogen te gering is. Het bestuur is zich er 
dan ook van bewust dat we nu en in de nabije toekomst op de kosten moeten blijven letten. In de 
rekenmodellen hebben we nu aangenomen dat de toplaag in 2029 vervangen moet worden. Mocht dit 
in werkelijkheid eerder blijken te zijn, dan moeten we hier wel op voorbereid zijn.  
 Ton Scharenborg merkt op dat eenieder hier zijn steentje aan kan bijdragen, door op de juiste 

manier met het kunstgrasveld om te gaan. Zoals het niet betreden bij sneeuw of te koude 
temperaturen, maar ook door doeltjes op de juiste manier verplaatsen..  

 
Ton Scharenborg vraagt of voor iedereen duidelijk is wat de verantwoordelijkheden van de 
voetbalvereniging en van SAVV zijn. Hierop komen geen vragen vanuit de zaal.  
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5. Verslag kascommissie 2013-2014 
De kascommissie, bestaande uit Ivo Scharenborg en Bertus Krabbenborg, 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 2013-2014.  
  

6. Benoeming kascommissie 2014-2015 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Ivo Scharenborg de kascommissie verlaten. Luke te Woerd geeft aan de vacante positie 
wel te willen innemen. De kascommissie 2014-2015 wordt gevormd door Bertus Krabbenborg en Luke 
te Woerd. 
 
Anton Helmers vraagt of er geen kascommissie voor het SAVV benodigd is. 
 Roald geeft aan dat dit niet nodig is, omdat het SAVV geen leden heeft. 

 
7. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is Theo Helmers. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  
Ton Scharenborg geeft aan dat het bestuur erg tevreden is over het functioneren Theo en vraagt 
daarom de leden dan ook of zij akkoord gaan met herbenoeming. De vergadering gaat akkoord middels 
een applaus. 
 
Periodiek aftreden en niet herkiesbaar is Ton Scharenborg. Ton merkt op dat we bij V.I.O.S. na 
aanleiding van de privatisering tegenwoordig een operationele kant en een bestuurlijke kant hebben. De 
bestuurlijke kan moet zicht volledig op het voetbalspel kunnen richten, doordat de operationele kant zich 
op de ‘hardere kant’ zoals het faciliteren richt. Mede hierdoor heeft Ton er voor gekozen om zich niet 
herkiesbaar te stellen en enkel als voorzitter van SAVV door te gaan. Ton wil zich daarnaast actief 
inzetten voor de sponsorcommissie (reclameborden, Club van 50, fondswerving, etc.), zodat de eerder 
gememoreerde benodigde inkomsten ook daadwerkelijk binnen (blijven) komen. 
 
Ton heeft aan het bestuur Theo Helmers naar voren wil schuiven als nieuwe voorzitter. Theo is namelijk 
bereidt gevonden om voorzitter te worden. Het bestuur zal met het afscheid van Ton inkrimpen naar 7 
leden. Ton vraagt of de vergadering akkoord kan gaan met het gepresenteerde voorstel om Theo als 
voorzitter te installeren. De vergadering gaat akkoord middels een applaus. 
 
Luke te Woerd vraagt per wanneer deze afwisseling ingaat.  
 Ton merkt op dat dit per direct in zal gaan en dat Theo dan ook deze vergadering verder zal leiden.  

 
Anton Helmers heeft nog een vraag m.b.t. de bestuursleden van de stichting. Anton vraagt zich af wat 
de ambtstermijn van deze bestuursleden is? 
 Marco Heutinck leest de statuten van SAVV voor. De ambtstermijn is 4 jaar, waarna men 

herkiesbaar is.  De huidige samenstelling van SAVV is Ton Scharenborg (voorzitter), Marco 
Heutinck (secretaris), John Orriëns (penningmeester), Bas Hommelink en Bennie te Veluwe. De 
bezetting van SAVV mag volgens de statuten niet meer dan 50% uit bestuursleden van de 
voetbalvereniging bestaan. Dit is dan ook niet het geval.  

  
Ton dankt alle aanwezigen voor de prettige samenwerking de tijdens zijn bestuursperiode de afgelopen 
11,5 jaar. Ton geeft aan dat hij in overleg met de overige bestuursleden de representatie van het eerste 
elftal op zondag nog wel blijft doen.  
 
Theo neemt als nieuwe voorzitter de vergadering over en stuurt direct Ton (tijdelijk) weg naar het 
voorcafé. Theo geeft aan dat het bestuur van mening is dat Ton de afgelopen 11,5 jaar diverse zaken 
bij V.I.O.S. gerealiseerd heeft, waaronder realisatie tribune, introductie website, verzelfstandiging 
afdeling Voetbal vanuit Sportfederatie V.I.O.S., veldverlichting Veld 2, initiatiefnemer programmaboekje 
Heren1, introductie kledingfonds, mobilisatie vrijwilligersgroep De Ondergrondse en als passend 
sluitstuk renovatie kleedaccommodatie en de aanleg van het kunstgrasveld. Daarnaast zet Ton zich ook 
al jarenlang in als kantinedienstmedewerker, clubscheidsrechter en is de kartrekker van de 
sponsorcommissie waarmee hij menig sponsor heeft binnengehaald. Kortom, het bestuur wil de 
vergadering voorstellen om Ton te benoemen tot erevoorzitter. De vergadering gaat unaniem akkoord 
en geeft haar acclamatie middels een groot applaus.  
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Ton wordt teruggeroepen door Theo, waarna Theo uitgebreid stil staat bij hetgeen Ton tijdens zijn 
bestuursperiode voor vv V.I.O.S. Beltrum betekend heeft. Tot slot ontvangt Ton een prachtige bos 
bloemen, een oorkonde en speld Theo hem de bijbehorende versierselen op.  
Ton spreekt naderhand de vergadering toe en geeft aan erg verrast te zijn met deze eervolle 
benoeming. Tot slot bedankt hij alle leden voor de prettige samenwerking en de uitgereikte versierselen.  
 
PAUZE 
 
Theo neemt het woord en geeft aan dat hij de afgelopen periode meerdere vragen heeft gehad hoe het 
e.e.a. er uit gaat zien nu hij voorzitter gaat geworden. Één van de veel voorkomende vragen is wat dit 
zal betekenen voor onder andere de jeugdcommissie. Dit zal bij agendapunt 11 nader benoemd 
worden. 
Theo wil wel direct gebruik maken van de gelegenheid om het beleid wat een aantal jaren geleden 
(2011) reeds gepresenteerd is aan de leden nogmaals toe te lichten.  
 
Speerpunten: 
 V.I.O.S. moet een vereniging zijn waar eenieder komt met een goed gevoel en weer weggaat met 

een glimlach. Week in, week uit; 
 Plezier en ambitie moeten bij V.I.O.S. hand in hand gaan; 
 De jeugdige spelers moeten later waardevol kunnen terugkijken op hun periode bij V.I.O.S.;  
 Talenten moeten zich blijven ontwikkelen. Iedereen heeft talent. De één wat meer dan de ander. 

We willen allen prikkelen om meer uit zichzelf te halen; 
 Op sociaal gebied willen we de jeugd die aspecten bijbrengen die men thuis of op school niet leert; 

 
Overige beleidsspeerpunten: 
 We moeten als club sexy en dynamisch bljiven; 
 Als club dragen we Fairplay hoog in het vaandel.  

  
Fairplay is ook hoe men tegen V.I.O.S. aankijkt van buitenaf. Dit begint bij de spelers en kader, maar 
geldt ook zeker voor de (assistent)scheidsrechters. Wees ten alle tijden eerlijk en oprecht.  
 
Doelstellingen: 
 V.I.O.S. Heren 1 zal zicht richten op de 3de klasse; 
 Behoud cq werving leden. 

 
Theo geeft aan dat het bestuur onlangs zelf ook onderzoek heeft gedaan naar krimp die ons te wachten 
staat. Deze cijfers hebben we aan de onderzoeken van de KNVB gespiegeld en daaruit bleek dat onze 
cijfers nagenoeg overeen kwamen met de onderzoeken vanuit de KNVB. Het bestuur is van mening dat 
V.I.O.S. dan ook goed voorbereid is op de (nabije) toekomst.  
 
Overige beleidspeerpunten en doelstellingen komen bij agendapunt 12 ter sprake.  
 
Tot slot met Theo op dat Anouk Groot Kormelink binnenkort een afstudeerproject binnen V.I.O.S. zal 
houden over jeugd met afwijkend gedrag. De resultaten van dit onderzoek zullen t.z.t. op de website en 
de V.I.O.S.-wijzer gepresenteerd worden. 
 

8. Begroting en contributie 2014-2015 
Roald geeft tekst en uitleg bij de reeds uitgedeelde begroting. 
 
Baten 
Aangezien er dit jaar geen verhoging van de contributie zal zijn, behoudens de jaarlijkse indexering 
(afspraak sinds 2008), zijn de inkomsten vanuit contributie op hetzelfde bedrag begroot als afgelopen 
boekjaar. Zoals zojuist in deze ledenvergadering met elkander afgesproken zullen de inningen van het 
toekomstige boekjaar m.b.t. de bijdrage voor het kledingfonds als algemene contributie instromen. Deze 
inkomsten kunnen voor algemeen gebruik ingezet worden. Overige inkomsten nagenoeg gelijk aan het 
afgelopen. Roald geeft hierbij aan dat het penningmeesters eigen is om een begroting altijd voorzichtig 
op te stellen. 
 Ton Scharenborg merkt hierbij nog wel op dat er bij de Club van 50 maarliefst 99 posities te 

verkopen zijn. Nu zijn er ‘slechts’ 10% hiervan verkocht. De sponsorcommissie heeft dit dan ook 
als een van haar speerpunten op het programma staan. Hiermee zouden de inkomsten dan ook 
omhoog kunnen gaan.  
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Lasten 
Het bestuur heeft de salariskosten iets lager ingeschat dan afgelopen jaar, omdat de kosten van 
afgelopen jaar aan de hoge kant waren door incidentele kosten, zoals het kampioenschap. 
Verder verwacht het bestuur een verlaging van kosten m.b.t. zaalhuur, omdat we nu een kunstgrasveld 
hebben waarop ook in de winterperiode gevoetbald kan worden. Het bestuur heeft dan ook besloten om 
in het vervolg nog ‘slechts’ één uur zaalhuur per team te vergoeden. Voorheen was dit 2 uren per team.  
 
Rob Klein Tuente (wedstrijdsecretaris) merkt op dat lagere elftallen waarschijnlijk weinig mogelijkheden 
krijgen om op het kunstgras te voetballen omdat de prestatie-elftallen de velden reeds bezetten.  
 Theo Helmers merkt op dat er creatief omgegaan moet worden met aanvangstijdstippen en dat het 

bestuur er voor zal waken dat dit in de praktijk zal gebeuren. Op zo’n moment worden prestatie-
elftallen hier op aangesproken en verwezen naar één van de drie overgebleven natuurgrasvelden.  

 
Joost Tuinte vraagt of rekening is gehouden met de verhuur van het kunstgras. 
 Roald merkt op dat steeds meer omliggende clubs zelf al een kunstgras hebben, waardoor er zeer 

waarschijnlijk weinig gebruik van gemaakt zal worden. Er is echter al wel een verhuurbedrag 
bepaald, maar dit is hooguit de kers op de taart. Er is dus geen rekening meegehouden in de 
begroting. 

 
De inkomsten vanuit consumpties hebben we relatief hoog aangehouden omdat we nog vol in de 
renovatiewerkzaamheden zitten. Deze kosten zouden dus nog mee kunnen vallen.  
 
Tot slot geeft Roald aan dat in de begroting is uitgegaan van een klein positief resultaat. Zoals eerder 
aangegeven begroten penningmeesters graag voorzichtig en zou het positief resultaat in werkelijkheid 
mogelijk hoger kunnen uitvallen, wanneer er zowel aan de inkomsten zijde als aan de uitgaven zijde 
positieve ontwikkelingen zijn.  
 
Bennie te Veluwe vraagt of Roald een goed gevoel heeft nu we een aantal jaren onderweg zijn m.b.t. 
privatisering, aanleg kunstgras en renovatie. 
 Roald merkt op dat de begroting reëel is. Wel moeten we goed blijven kijken waar we het geld aan 

uitgeven en hoe we er voor kunnen zorgen dat er geld blijft binnenkomen. Doel is om een positief 
resultaat te draaien en dit is tot op heden nog altijd gelukt. Echter moeten we wel kritisch blijven 
naar ons zelf.  
Ton Scharenborg haakt hier op in en vertelt nogmaals het verhaal over de Club van 50. Als het 
bord vol is, levert dit een resultaat op dat we de laatste jaren niet vaak zien. De kostenkant is 
volgens het bestuur onder controle, maar aan de inkomstenkant is nog veel te halen. Mede door 
het besluit van deze vergadering om de inkomsten vanuit het kledingfonds over te hevelen is 
contributieverhoging op dit moment niet nodig.  
Bennie te Veluwe merkt op dat goede faciliteiten er moeten zijn voor de jeugd. Als dit betekend dat 
het bestuur meer financiële armslag moet krijgen, dan moeten de leden voor deze consequenties 
(lees: contributieverhoging) instaan. 
Theo Helmers merkt op dat de laatste jaren er al ca. € 5,- bij is gekomen met het bijdrage voor het 
kledingfonds en de twee opvolgende jaren van contributieverhoging. Daarbij zijn er een aantal 
gevallen bij V.I.O.S. bekend, waarbij men het toch moeilijk heeft om de huidige contributie te 
betalen. Uiteraard zijn hier ook diverse oplossingen voor, zowel via V.I.O.S. als via andere 
instanties zoals het Jeugdsportfonds of Sport Federatie Berkelland.  
Ton merkt tot slot op dat degene die het betalen kunnen, zelf ook kunnen beslissen om de club 
aanvullend financieel te ondersteunen door bijvoorbeeld lid te worden van de Club van 50. Als we 
op deze vergadering beslissen dat we de contributie verhogen, dan beslissen we direct voor de 
gehele vereniging.  
Bennie Krabbenborg merkt tot slot op dat tijdens deze vergadering er meermaals is aangegeven 
dat er andere inkomstenmogelijkheden zijn en pleit er dan ook voor om deze mogelijkheden te 
onderzoeken en te benutten. 

 
De contributies per maand zijn per 1 januari 2015: 

Jonger dan 14 jaar   € 10,10 * 
14 jaar en 15 jaar    € 11,60 * 
16 jaar en 17 jaar    € 12,10 * 
Senioren    € 14,85  
Senioren    € 16,90 ** 
Dames 35+ / Heren 45+ € 10,00 *** 
Steunende leden   €   8,50  
 
* incl. kledingfonds á € 1,25/mnd      ** incl. kledingfonds á € 1,75/mnd      *** incl. kledingfonds á € 1,50/mnd 
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Harrie Reijerink wijst de aanwezigen er op dat men verantwoordelijkheid moet nemen en zuinig moet  
op onze huidige accommodatie. De Ondergrondse vinden toch nog erg vaak ballen in de bosjes, 
constateren dat kleedkamer- en/of portocabindeuren openstaan, etc.  
 Theo Helmers onderschrijft deze opmerking van Harrie en merkt op dat men elkaar op dergelijke 

zaken dient aan te spreken.  
 

Tot slot geeft Theo Helmers namens het bestuur de complimenten aan Roald Visser, John Orriëns en 
Marco Heutinck voor het uitwerken van de financiële overzichten en de begrotingen.  

 
9. Financieel overzicht SAVV (reeds agendapunt 4b) 

Zie agendapunt 4b. 
 

10. Accommodatie 
Theo merkt op dat er door constructief overleg tussen diverse partijen verschillende keuzes gemaakt 
zijn en dat het eindresultaat er volgens het bestuur zeker mag zijn.  
 
Harrie Reijerink neemt op verzoek van Theo het woord met betrekking tot status van de nog komende 
renovatiewerkzaamheden. Harrie geeft aan dat komende week het schilderwerk wordt uitgevoerd, 
waarna er aansluitend nog een systeemplafond zal worden aangebracht. 
Theo vraagt of er reeds een planning is gemaakt voor de verbouw van kleedkamer 3 en 4. 
 Harrie merkt op dat de werkzaamheden tijdelijk op een laag pitje gezet worden in verband met de 

komende feestmaand. De werkzaamheden worden halverwege januari weer opgepakt. Harrie geeft 
hierbij overigens wel aan dat hij dit op eigen titel zegt en dit nog moet terugkoppelen met de rest 
van het bouwteam.  

 
Theo geeft aan dat men op de site reeds heeft kunnen zien dat er ook nog plannen zijn om de entree te 
vernieuwen. De 3D-tekening hiervan is door Jasper Klein Gunnewiek gemaakt. Eventuele opmerkingen 
of tips kunnen bij Jasper of Theo ingediend worden.  
 
Tot op heden is er nog geen officiële opening voor het kunstgrasveld gehouden, maar dit is een 
bewuste keuze. Het bestuur heeft er voor gekozen om pas een opening te organiseren als ook de 
renovatie van de kleedkamers en de nieuwe entree voltooid zijn. Daarnaast zijn er enkele ideeën om 
een Beltrum-brede opening te organiseren, waarbij ook de bouw van het nieuwe Kultuurhuus, de 
verbouwing van de kerk, Dacapo en het Hassinkhof worden gepresenteerd aan de Beltrumse 
samenleving. Deze opening staat voorlopig ingepland in het eerste weekend van april 2015. Theo 
verzoekt dan ook de vrijwilligers van V.I.O.S. om de renovatiewerkzaamheden vooraf af te ronden. 
Mocht men de planning niet kunnen halen, dan hoort het bestuur dit graag voortijdig, zodat er nog 
geschakeld kan worden.   
 
Ton merkt op dat de accommodatie in de ruimste zins des woords beschikbaar gesteld wordt aan de 
gehele Beltrumse bevolking. Er wordt immers overdags ook niet gekeken of het buurjongetje die op het 
kunstgras voetbalt wel of geen lid van V.I.O.S. is.  
Theo Helmers voegt hier aan toe dat de kerkgemeenschap op zondag 22-06-2015 een openluchtmis 
zal houden op het hoofdveld. Dit is ook weer een voorbeeld van samenwerking binnen de Beltrumse 
gemeenschap.  
 
Bennie Krabbenborg merkt op dat het goed is om te horen dat voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum de 
handschoen heeft opgepakt en initiatief heeft genomen met betrekking tot lokale samenwerkingen.  
 

11. Organisatiestructuur 
Theo geeft aan dat er op dit moment drie overlegvormen zijn binnen voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum 
welke ‘dagelijks’ overleggen. Dit betreffen het hoofdbestuur, Jeugdcommissie en de Technische 
Commissie. Doordat er steeds meer overlap tussen deze verschillende besturen/commissies zit en de 
hardware en software kant van de voetbalvereniging steeds meer gescheiden na activeren van SAVV, 
zijn er nu ideeën om de krachten te bundelen om niet elk meer separaat te vergaderen. Het afgelopen 
seizoen is er al een integraal bestuurlijk overleg geweest. Het bestuur vraagt de vergadering om de 
organisatie verder op poten te zetten, waarna dit komend seizoen aan de leden gepresenteerd zal 
worden. De vergadering ondersteund dit voorstel.  
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12. Beleidsspeerpunten 2014-2015 
Theo geeft aan dat het bestuur een aantal speerpunten heeft benoemd waar de club zich het komende 
seizoen zich op wil focussen.  
 
Deze benoemde speerpunten zijn: 
 Imago van voetbal in zijn algemeenheid verbeteren; 
 Samenwerkingen binnen de Beltrumse samenleving bevorderen en aangaan; 
 Groeipotentieel Voor-Beltrumse leden benutten;  
 Actief PR-beleid voeren; 
 Ledenaantal op peil houden. Dit zowel aan de onderzijde (jeugd) als aan de bovenzijde (senioren); 
 Organisatiestructuur bijschaven. Model jeugdcommissie met coördinatoren per leeftijdscategorie 

doorzetten bij de senioren. Onder andere een coördinator op recreatief voetbal; 
 Kosten reduceren en inkomsten vergroten. 
 

13. Wijzigingen huishoudelijk reglement 
Er zijn geen wijzigingen. 
 

14. Kantine 
Een mogelijkheid om kantine-inkomsten te vergaderen is meer kantinediensten draaien (52% afgelopen 
seizoen). Echter zijn er ook andere mogelijkheden. Het huidige model waarop de inkoop en de 
verdeling van de inkomsten  is gebaseerd stamt nog uit het jaar 1982. In de laatste jaren is dit model 
slechts een klein beetje bijgeschaafd. Afdeling Voetbal heeft de afgelopen periode een nieuw model 
binnen Sportfederatie V.I.O.S. gepresenteerd, uitgaande van gereduceerde inkoop en verhoogde 
opbrengst. Dit model werd redelijk positief ontvangen door de overige afdelingen, waarna Sportfederatie 
het initiatief heeft overgenomen en een alternatief plan opstelt, waarbij zeker ook wordt gekeken naar 
het geïnitieerde model van afdeling Voetbal. Volgens de laatste modellen zal er zo’n 30% netto-
inkomsten extra ten goede komen aan de Sportfederatie. Dit wordt volgens de verdeelsleutel verdeeld 
over alle afdelingen. Aangezien het model nog niet definitief is, heeft Roald deze extra inkomsten nog 
niet meegenomen in de begroting. Theo Helmers geeft aan dat voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum blij is 
me de ontwikkelingen van aanpassing kantine-model, maar dat we ook nog niet het maximale er uit 
hebben gehaald. Theo merkt tot slot nog op dat het zeker niet de bedoeling is van het hoofdbestuur om 
het andere afdelingen lastiger te maken, echter mogen de andere afdelingen wel wat pro-actiever 
worden en niet enkel de kantine-inkomsten als sluitpost op hun begroting te zien.  
 
Harrie Reijerink merkt op dat er ook opgepast moet worden dat de andere afdelingen van de 
Sportfederatie hun kantinediensten opzeggen, waardoor afdeling Voetbal deze diensten allemaal zou 
moeten overnemen. 
 Theo merkt op dat dit geen probleem is, maar een uitdaging. Dit zal door afdeling Voetbal wel 

opgelost kunnen worden.  
 

15. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
16. Rondvraag 

 Harrie Reijerink geeft aan verrast te zijn door de eventuele integrale dorpsopening op 5 en 6 april. 
Harrie merkt op dat er nog allerlei ideeën/aanvullingen zijn vanuit onder andere De Ondergrondse 
op de gepubliceerde tekening van de entree op de website. Daarnaast zou de gemeente mogelijk 
ook nog de parkeerplaatsen / entree bij de sporthal vernieuwen.  
 Theo merkt op dat de entree bewust op de site is gezet als concept. Eventuele op- of 

aanmerkingen zijn van harte welkom.  
 Harrie neemt aan dat het bestuur hierin de acties uitzet. 
 Ton merkt op dat de Sportfederatie al gesprekken heeft lopen met de gemeente met 

betrekking tot eventuele aanpassingen. Echter is hierover nog niets concreets te melden.  
 Bennie Krabbenborg verzoekt om in het vervolg ‘onbegrepen gedrag’ te hanteren i.p.v. ‘afwijkend 

gedrag’.  
 Bennie Krabbenborg vraagt hoe het bestuur de vernieuwde organisatiestructuur ziet. Er wordt 

tegen dezelfde problemen aangelopen.  
 Theo merkt op dat er nog goed naar de gewenste organisatiestructuur gekeken moet worden. 

Op het moment dat het bestuur de structuur op papier heeft gezet, komen we hier op terug bij 
de leden.  
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 Joris Dute vraagt hoe het staat met de Kampioens-dvd. 
 Marco Heutinck geeft aan dat de film klaar. Op dit moment wordt er geïnventariseerd naar de 

interesse, waarna de dvd in productie wordt genomen. De uitlevering zal over ca. 2 á 3 weken 
zijn. 

 Bennie te Veluwe wil Ton Scharenborg namens geheel V.I.O.S. bedanken zijn 12 jaar 
voorzitterschap. V.I.O.S. is Ton veel dank verschuldigd en het is mooi dat Ton aan de club 
verbonden blijft. Bennie te Veluwe richt vervolgens zijn woord aan Theo Helmers. Hij wenst Theo 
veel succes en hoopt dat Theo het nieuwe elan dat hij de jeugdcommissie heeft gegeven, nu de 
gehele club kan geven.  

 Martijn Nijhuis vraagt of er om 09.30u een wedstrijd begonnen kan worden met de wedstrijden, 
zodat er meer wedstrijden op kunstgras gevoetbald kunnen worden. 
 Rob Klein Tuente merkt op dat tijdens het leidersoverleg naar voren is gekomen dat de lagere 

elftallen liever op natuurgras spelen. Mocht er alsnog vraag zijn om op kunstgras te 
voetballen, dan is schuiven met aanvangstijden zeker een optie.  

   
17. Sluiting 

Theo dankt alle aanwezigen voor hun komst. Als bestuur ben je maar één schakel in de club en als 
leden ben je de grootste schakel. Theo 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 nog altijd te weinig. Na deze woorden 
sluit Ton de vergadering. 
  
Aldus opgemaakt de 27ste Oktober 2014 
 
 
 
 
 
T. Helmers      I. Spilman, 
voorzitter      secretaris 


