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Op maandag 15 Oktober 2012 kwamen de leden van v.v. VIOS B. bij zaal ‘Spilman’ bijeen voor het houden van 

de jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter kon 37 leden welkom heten, 10 leden hadden zich afgemeld. De 

aanwezige leden krijgen een koffie en twee consumpties aangeboden door het bestuur. 

 

Afmeldingen: 

Ton Scharenborg, Gerard Hartjes, Peter Berentsen, Wilfried Hoitink, Laura van der Pol, Michel Ballast, Björn 

klein Gunnewiek, Bertus Krabbenborg, Mandy Wiegerinck en Jurgen Wiegerinck. 

 

1. Opening  

 Bij afwezigheid van voorzitter Ton Scharenborg werd de vergadering geleid door Theo Helmers. De 

voorzitter opende de vergadering en heette een ieder van harte welkom. In de vioswijzer is een oproep aan 

alle leden gedaan om de ledenvergadering te bezoeken. Daarnaast heeft een groot aantal leden de uitnodiging 

per e-mail ontvangen. Hierna werd een moment stilte in acht genomen bij alle overleden leden. In het 

bijzonder bij Jan Wallerbos welke in het afgelopen seizoen is overleden. Theo Groot Zevert (Hutteman) 

heden ter aarde besteld. Theo was lid van verdienste van onze vereniging en enkele leden hebben de 

begrafenis bijgewoond. 

 

 Door middel van een powerpoint presentatie gaf Theo Helmers uitleg over het beleid en de richting die het 

bestuur op wil. Dit om aan te geven waar we staan en welke kant we op willen. Hierbij werd stil gestaan bij 

de belangrijkste doelstellingen van de vereniging. Hierbij is er oog voor aanscherping van de techniek en de 

mens. Tot nu toe was er wellicht meer oog voor de hardware en minder voor de software. Prikkelen en 

bewustwording van mensen is een nieuwe leidraad voor de toekomst. 

 

 Na de opening door Theo was er een vraag van Harrie Reijerink vraag mbt externe spelers. Theo gaf aan  dat 

hier geen actief beleid is in de zin van het benaderen van spelers. Het is wel de bedoeling om de mogelijkheid 

open te houden en mensen meer te prikkelen. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

 Een samenvatting van de notulen van de vorige vergadering werden voorgelezen door de secretaris. Er waren 

geen tekstuele danwel inhoudelijke opmerkingen. De volledige notulen hebben het afgelopen jaar op de 

website gestaan. Belangstellenden kunnen een kopie aanvragen. 

  

3.  Jaarverslag 2011-2012 

De voorzitter gaf aan dat het jaarverslag op het lectuurrek in de kantine ter inzage zal worden gelegd. 

Daarnaast kan ieder lid desgewenst een exemplaar opvragen bij de secretaris.  

 

4. Financieel overzicht 2011-2012 

De resultatenrekening en balans werden uitgereikt en toegelicht door de penningmeester. De 

resultatenrekening laat een voordelig resultaat zien van € 7.787,-. De penningmeester gaf een toelichting op 

de verschillende posten.  

 

 5. Verslag kascommissie 2011-2012 

 Het verslag van de kascommissie, bestaande uit Björn klein Gunnewiek en Martijn klein Gunnewiek werd 

voorgelezen. De kascommissie verleende het bestuur decharge aangaande het financiële beleid in het seizoen 

2011-2012.  

  

6. Benoeming kascommissie 2012-2013 

 Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe boekjaar 

zal Björn klein Gunnewiek de kascommissie verlaten. Zijn plek wordt overgenomen Ivo Scharenborg. De 

kascommissie 2012-2013 wordt gevormd door Martijn klein Gunnewiek en Ivo Scharenborg. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marco Heutinck, Jasper klein Gunnewiek en Roald Visser. Beginnend 

met Jasper gaf het bestuur aan blij te zijn dat Jasper beschikbaar is voor een  nieuwe periode. De vergadering 

is akkoord. Jasper kan zich richten op activiteiten. Ivo Spilman heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie 

van secretaris. Dit betekent dat hij de plek over neemt van Marco Heutinck. Marco heeft 17 jaar het 

secretariaat ingevuld. Marco gaat doen aan job rotation en is beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode. 
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Roald Visser heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester. Hij neemt de functie over 

van Anton Helmers De vergadering is van mening dat hiermee een goede opvolger is gevonden voor Anton. 

Tevens heeft het bestuur besloten om het bestuur uit te breiden naar 9 personen.  Toetredend tot het bestuur is 

Nicole Hanselman. Nicole is actief binnen de dames. Moniek Rooks biedt ondersteuning op gebied van 

dames door binnen de jeugdcommissie het mesjesvoetbal te vertegenwoordigen. Het bestuur is blij met de 

toetreding van Nicole en zou nog graag meerdere dames verwelkomen 

.  

Anton Helmers neemt afscheid van het bestuur. Het bestuur stelt hem kandidaat als ere-lid. De vergadering is 

hiermee akkoord. Onder applaus van de aanwezigen krijgt Anton van Theo  bloemen en bijbehorende 

versierselen. 

  

8. Begroting en contributie 2012-2013 

 De penningmeester reikte de begroting uit en nam deze op hoofdlijnen door. De nieuwe penningmeester, 

Roald Visser, presenteerde de begroting welke was opgezet door de oude penningmeester Anton Helmers.  

Het bestuur gaf aan dat de begroting degelijk en conservatief van opzet is.  

 Bennie te Veluwe vroeg nadere specificatie van de onderhoudskosten onder accommodatie/sportvelden. 

Anton gaf aan dat dit veelal kleine posten zijn. Onder andere benzine, opruimen singels etc., etc.  

 

 De contributies per aanvang seizoen 2012-2013 zijn: 

Jonger dan 14 jaar € 6,90 ex en € 8,15 incl. kledingfonds per maand 

14 jaar en 15 jaar  € 8,40 ex en € 9,65 incl. kledingfonds per maand 

16 jaar en 17 jaar  € 8,40 ex en € 10,15 incl. kledingfonds per maand 

Senioren € 13,10  ex en € 14,85 incl. kledingfonds per maand 

Steunende leden € 6,90 per maand 

 

Aangezien de ledenvergadering 2008 akkoord heeft gegeven op indexering, mogen deze bedragen worden  

verhoogd met 0,9 %. Afronding geschiedt op € 0,10. De ledenvergadering 2011 heeft akkoord gegeven op 

een extra verhoging van € 1,50. Dit met het oog op privatisering en renovatie kleedlokalen. 

Kanttekening die voorzitter Theo Helmers maakt is dat wij nu een behoorlijke sprong hebben gemaakt de 

laatste jaren. We liggen nu in lijn met omliggende verenigingen waardoor we een pas op de plaats moeten 

maken zeker gezien de economische crisis. Mensen met kinderen zonder de grootste inkomens hebben soms 

een probleem en dit is een sociaal aspect waar we aandacht voor hebben. Mochten er mensen zijn die 

problemen hebben dan kunnen zij zich melden het bestuur dat er dan vertrouwelijk mee om zal gaan.  

Bennie te Veluwe geeft aan dat er ook een ander aspect is. Namelijk het bestuur moet mogelijkheden hebben 

om accommodatie en activiteiten op peil te houden. Theo Helmers valt hierbij terug op het beleid waarin is 

aangegeven dat mensen met plezier moeten komen en dat er ruimte moet zijn voor alle geledingen cq soort 

mensen. Bennie benadrukt gezamenlijke ambitie en onderstreept dat er ook mensen zijn die liever betalen dan 

dat zij iets moeten doen. Bennie Krabbenborg vult aan dat er ook andere manieren zijn om middelen binnen 

te krijgen. Voorbeeld hierbij is de actie van de dames inzake het busvervoer.  

 

9. Kledingfonds 

Juni 2009 is een werkgroep ingesteld welke het onderwerp kledingfonds verder zal uitwerken. Als lid van de 

werkgroep gaf Ronnie te Veluwe een korte uitleg over de huidige stand van zaken. In 2011 bestaat de 

commissie kledingfonds uit: Manon Klein Gunnewiek, Mandy Wiegerinck, Theo Helmers, Diny 

Bouwmeesters, Ellen ten Damme, Wencke Groot Kormelink, Ronnie te Veluwe en Ton Scharenborg. In het 

seizoen 2010-2011 is begonnen met de inning van de bijdrage aan het kledingfonds. Afgelopen seizoen is het 

kledingfonds geïmplementeerd waardoor alle leden in het nieuw lopen. Veel waardevolle ondersteuning van 

Wencke Groot Kormelink en Ellen ten Damme. Opvallend is dat een enkeling na afloop van het seizoen de 

materialen niet goed heeft behandeld. Enkele sets zijn moeten vervangen en de verantwoordelijken zijn erop 

aan gesproken. De werkgroep kledingfonds is tevreden over de gehele gang van zaken. Kenmerkend is ook 

dat er enkele sponsoren bij zijn gekomen wat ook te zien is in de financiële cijfers. 

 

10. Privatisering 

Sinds 2010 zijn er gesprekken met de gemeente. Samenvattend kan de voorzitter melden dat de gemeente een 

voorstel heeft gedaan. Grootste bijzondere factor betreft de 0-meting. Hier bestaat er verschil van mening 

tussen gemeente en vereniging.  Eigenlijk is de huidige vergadering te vroeg. Derhalve is de planning om een  

buitengewone ledenvergadering te houden op dd 12 November om 20.00 uur bij ‘Spilman’. Er is een 

mondelinge overeenkomst tussen gemeente en bestuur. Dit moet nog verder worden uitgewerkt waarna de 
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ledenvergadering zich over dit onderwerp kan uitspreken. Inzake dit soort belangrijke beslissingen hebben de 

leden het laatste woord over.  

Belangrijke vraag is: Waarom privatisering? Antwoord hierbij is dat we eigenlijk niet anders kunnen. 

Duidelijk is dat de gemeente steeds verder bezuinigingen doorvoert. Dit betekent dat er steeds minder geld is 

voor onderhoud. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van velden achteruit kan gaan. 

Harrie Reijerink vraagt of 12 November de ledenvergadering de uiteindelijke beslissing moet nemen. Het 

antwoord hierop is ja. Harrie vraagt of de leden vooraf inzage kunnen krijgen in de getallen. Het bestuur geeft 

aan dat het openheid van zaken wil geven maar dat het ook niet alles open en bloot op straat wil gooien. 

Mensen die vooraf inzage willen hebben, kunnen dit krijgen. Voor belangstellenden zal een spreekuur 

georganiseerd worden. Informatieverstrekking volgt via de website en/of e-mail.  

 

11. Accommodatie 

De voorzitter gaf aan dat het bestuur in de vorige ledenvergadering heeft aangegeven met kleedlokalen aan de 

gang te willen gaan. De plannen zijn nog niet geaccordeerd door het bestuur en zullen worden bijgesteld. 

Aanpassing dit seizoen gaat nog niet door. De vergadering toont begrip. 

 

12. Wijzigingen huishoudelijk reglement 

De voorzitter gaf aan dat er twee reglementwijzigingen zijn. Het sponsor reglement is aangepast evenals het 

reglement bijzondere leden. Marco Heutinck gaf uitleg van de wijzigingen.  

 

13. Kantienediensten en Keukendiensten 

De voorzitter gaf aan dat de inkomsten ten aanzien van kantinediensten als percentage van het totaal gelijk is 

gebleven en wel 53%. Momenteel zijn er enkele witte vlekken op het rooster. Vanuit sportcentrale zijn er 

wijzigingen geweest. Paul Hemmink is aanspreekpunt en coördinator voor bestuurskamer en kantinerooster. 

Leden zijn hierover ook ingelicht via de mail. Bestuur is van mening dat de kantine een ontmoetingsplek is 

voor mensen. Hierbij is ook de uitspraak ‘huiskamer van Betlrum’ gebezigd. Hierin dragen we ook een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid met de andere takken van sport in Beltrum. Harrie Reijerink staat nog 

even stil bij de ontstaansgeschiedenis van de sporthal met kantine en onderstreept het belang van variëteit aan 

sportaanbod in Beltrum. Het draaien van kantinediensten moet aantrekkelijker worden, Theo Helmers geeft 

nog enkele voorbeelden. Ook biedt hij Jan Bouwmeesters excuses aan voor het feit dat hij niet in alle 

veranderingen voldoende gekend is. 

 

14. Ingekomen stukken en mededelingen 

De voorzitter kwam met de volgende mededelingen: 

• Martin Grotenhuis is bereid gevonden om samen met Jan Bouwmeesters de entreeheffing bij heren-1 op 

zich te nemen. Dit als opvolger van Anton. 

• Jubilarissen zijn Tonnie Westhoff (50), Martin Bouwmeesters (50), Martie Schilderinck (40), Ignas 

Heutinck (40), Paul Rotink (40), Anny Helmers (40), Leo te Bogt (40), Theo Mentink (40), Hugo te 

Woerd (25), Linda Scharenborg (25), Bennie Belterman (25), Joop Heutinck (25), Wieke Beunk (25), 

Theo Helmers (25), Gijs Pape (25), Ferry Papen (25), Nick Wolterinck (25), Hans Kok (25), Bob Hartjes 

(25), Bas Hommelink (25), Willem te Vogt (25). De laureaten zullen allen op de nog te houden 

nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd. Datum waarop deze receptie wordt gehouden is 13 januari 2012. 

Aanvangstijdstip volgt later. 

• Pascal Eskes heeft afgelopen jaar een onderzoeksrapport geschreven. Ter vergadering gaf Pascal een korte 

toelichting op de onderzoeksresultaten. Het verslag zou op de site geplaatst worden, echter dit is nog niet 

gebeurd. Het bestuur zal het alsnog op de site plaatsen. In navolging van Pascal gaat Robin klein 

Falckenborg een vervolgonderzoek doen. Aandachtspunten bij dit onderzoek: Ledenaantal en 

Voetbaltechnisch Aspect. 

 

13. Rondvraag 

 Als eerste werd het woord gegeven aan  Bennie te Veluwe. Bennie geeft aan het bestuur is net zo goed als de 

mensen die er aan zitten. Hij geeft de complimenten aan de mensen die er zitten. Dank aan Roald en Ivo voor 

de bereidheid om de genoemde functies uit te oefenen. Anton benoemd als ere-lid. Bennie refereert aan 

geschiedenis, oa rondom Losse Flodders. De titel is verdiend.  

 

 Ten tweede wordt het woord gegeven aan Anton Helmers. Anton dankt de aanwezigen voor het jarenlange 

vertrouwen. 
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14. Sluiting 

 In zijn slotwoord dankte de voorzitter een ieder voor zijn komst en ondersteuning. Hij toonde zich blij met de 

openheid en steun welke hij heeft verkregen. Daarnaast wenste hij allen succes met hun taken binnen de 

afdeling voetbal. Met name dankte hij de aanwezigen voor opkomst en de inbreng in de vergadering, dit is 

een belangrijke ondersteuning voor het bestuur. Het signaal dat vele leden een bijdrage willen leveren aan de 

verdere ontwikkeling wordt als zeer positief ervaren. 

 

Aldus opgemaakt de 15de Oktober 2012 

 

 

 

 

 

T. Helmers       M. Heutinck, 

voorzitter       secretaris 

 

 


