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 Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2015 
 
Datum: Maandag 26 oktober  2015 
Tijd: 20.00 - 22.10 uur 
Aanwezig: 

36 leden  
Afwezig m.k.: 

Peter Berentsen, Jan Bouwmeesters, Martin Grotenhuis, Stef Groot Kormelink, Arnold Groot 
Severt, Tom Groot Zevert, Gerard Hartjes, Colin Klein Gunnewiek, Bertus Krabbenborg, Karlijn 
Ottink, Harrie Reijerink, Joost Tuinte, Johan Nieuwenhuis, Wilfried Hoitink.  1. Opening 

Op maandag 26 oktober 2015 komen de leden van v.v. V.I.O.S. Beltrum bij zaal ‘Spilman’ bijeen voor 
het houden van de jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Theo Helmers heet 36 leden welkom, 14 
leden hebben zich afgemeld. De aanwezige leden krijgen een koffie en twee consumpties aangeboden 
door het bestuur.  
Theo 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. Theo bedankt diegene die wel 
gekomen zijn.  
 
Na de opening wordt er 1 minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan het afgelopen seizoen 
overleden leden, te weten, Theo Stortelder, Jan Pasman en Bennie Bouwmeesters. 
 
Theo merkt op dat voorgaande ledenvergaderingen voornamelijk eenrichtingsverkeer vanuit het bestuur 
was, vanwaar er is besloten om de opzet van de agenda iets te wijzigen. Hierdoor komen er meer en 
verschillende sprekers aan het woord.  
 
Tot slot wil vat Theo het afgelopen jaar nog even samen, waarbij het hoogtepunt toch wel de 
vernieuwde accommodatie is. Hierin is duidelijk zichtbaar dat we een maatschappelijke functie hebben.  
Ook de makeover van de presentatiegids is hier tevens een goed voorbeeld van.  
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken 
 3. Notulen vorige vergadering d.d. 27-10-2014 
Geen opmerkingen.  
 4. Jaarverslag 2014 - 2015 
Het jaarverslag moet nog afgerond worden en op de website geplaatst worden. Ivo geeft aan dat hij 
indien gewenst een beknopte samenvatting kan geven. Er wordt besloten om dit niet te doen, zodat er 
voldoende tijd over blijft om de agenda tijdig af te ronden.   
 5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2014 - 2015 
Het bestuur heeft besloten om niet alle jaarcijfers te gaan oplezen. Roald zal een beknopte 
samenvatting geven en mocht iemand aanvullende informatie willen hebben, dan kan hij / zij hier na 
afloop van de vergadering naar vragen bij Roald. 
 
Roald geeft aan dat de opbrengsten redelijk stabiel zijn en de contributie-inkomsten nagenoeg gelijk zijn 
gebleven. In nauw onderling overleg tussen Voetbalvereniging V.I.O.S. Voetbal en SAVV wordt de 
jaarlijkse vergoeding huur accommodatie bepaald.  
Roald merkt op dat sponsoring afgelopen jaar aanzienlijke inkomsten heeft opgeleverd. Zowel uit bord- 
als uit shirtsponsoring. Met het vernieuwen van de accommodatie hebben we ook een aantal nieuwe 
bordsponsoren mogen verwelkomen. (noot: bordsponsoring behoort bij inkomsten SAVV) Daarnaast 
zijn er nu voor het eerst inkomsten uit Club van 50. 
Percentage kantine-diensten was afgelopen jaar iets minder, dan de jaren daarvoor. Echter is er begin 
dit jaar een nieuwe verdeling van inkomsten afgesproken met de Sportcentrale-afdelingen familie 
Huinink. Mede door de terugkeer van Heren 1 naar de 4de klasse, zijn de entreegelden gestegen ten 
opzicht van voorgaande seizoenen 
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Wat betreft kosten geeft Roald aan dat er is besloten om de kerstrelaties af te schaffen. Dit scheelt 
aanzienlijk in de kosten. Hiertegen wordt het vrijwillig kader wel uitgenodigd voor de kadermiddag en –
avond. De onkosten voor deze kaderavond zit overigens verwerk in post consumpties.  
Afgelopen seizoen zijn er ook minder onkosten gemaakt aan vergoedingen trainers. Vorig seizoen extra 
kosten i.v.m. afspraken promotie en kampioenschap Heren 1.  
Behoudens de afschrijving van de portocabin en lichtinstallatie staan de overige accommodatiekosten 
op de balans van het SAVV. 
 
Mocht iemand gedetailleerde vragen hebben, dan kan hij/zij Roald aanspreken.  
 5. Verslag kascommissie 2014-2015 
De kascommissie, bestaande uit Bertus Krabbenborg en Luke te Woerd, geeft aan de financiële cijfers 
onlangs te hebben doorgenomen. Luke te Woerd geeft aan dat de kascommissie dan ook het bestuur 
decharge verleent aangaande het financiële beleid in het seizoen 2014-2015.  
  6. Benoeming kascommissie 2015-2016 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Bertus Krabbenborg de kascommissie verlaten. Luke te Woerd geeft aan de vacante 
positie wel te willen Bertus Krabbenborg. De kascommissie 2015-2016 wordt gevormd door Luke te 
Woerd en Luc Nijhuis. 
 7. Financieel overzicht SAVV 2014 -2015 
Net als tijdens de vorige ledenvergadering zal het SAVV haar jaarcijfers op de ledenvergadering van 
Voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum presenteren. Statutair gezien is zij dat niet verplicht omdat zij geen 
leden heeft, echter is het wel wenselijk hierin inzicht te geven. Wel is er gekozen voor een verkorte 
versie zodat het niet te lang gaat duren. Mocht iemand meer inzage willen hebben, dan kan hij/zij zich 
melden bij John Orriëns of Marco Heutinck. 
 
In verband met afwezigheid penningmeester SAVV, John Orriëns, neemt Ton Scharenborg als 
voorzitter SAVV het woord.  
Ton geeft aan dat het SAVV afgelopen jaar een aantal keren bijeen is geweest. Belangrijkste uitgave 
afgelopen boekjaar was natuurlijk het kunstgrasveld. Hierover was vooraf een prijsafspraak gemaakt, 
echter zijn er lopende het traject een aantal bewuste keuzes gemaakt, waarmee aanvullende kosten 
gemoeid gingen. Voorbeelden hiervan zijn ronde hoeken, extra rails t.b.v. reclameborden en verharding 
t.b.v. opstalling doeltjes. Door extra rails in te kopen en te monteren, kunnen er echter natuurlijk ook 
meer inkomsten gegenereerd worden uit bordsponsoring.  
De afgelopen periode zijn we, voornamelijk De Ondergrondse, ook erg druk geweest met de renovatie 
van de kleedaccommodatie. Deze renovatie is nagenoeg afgronden. Ook hier is een lichte 
overschrijding t.o.v. de begroting. Dit betrof voornamelijk de benodigde investering in de installatie t.b.v. 
legionellabestrijding. Dit is echter een eenmalig investering.  
Het komende jaar zal het SAVV vooral in gesprek gaan met diverse partijen over de onderhoud van de 
velden (zowel kunstgras als natuurgras). De afgelopen periode zijn er veel complimenten uitgedeeld 
over de kwaliteit van de velden. Echter moet er ook naar het bijbehorende kostenplaatje gekeken 
worden. Nu zijn de velden misschien een 9, terwijl een 8 ook een ruimte voldoende is.  
 
Overige zaken waarin het SAVV zich de komende periode wil verdiepen is mogelijkheden tot 
energiebesparing. Deze besparing begint echter bij jezelf. Zo valt het soms op dat de veldverlichting af 
en toe onnodig brandt (noot: één avond één veld verlichten kost ca. € 20,-)  
 
Mocht iemand gedetailleerde vragen hebben, dan kan hij/zij Roald aanspreken.  
 
Anton Helmers vraagt wat de afschrijvingstermijn van het kunstgrasveld is.  
Ton geeft aan dat het uitgangspunt op dit moment 12 á 15 jaar is. Mede hierdoor is het doel van SAVV 
om wat meer ‘vlees op de botten’ te krijgen, zodat de keus voor eventuele vroegtijdige vervanging 
eenvoudiger te maken is.  
 8. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marco Heutinck en Roald Visser. Er hebben zich voorafgaand 
aan de vergadering geen tegenkandidaten gemeld bij de voorzitter.  
Theo Helmers geeft aan dat het bestuur erg tevreden is over het functioneren van Marco en Roald en 
vraagt daarom de leden dan ook of zij akkoord gaan met herbenoeming. De vergadering gaat akkoord 
middels een applaus.  
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Periodiek aftreden en niet herkiesbaar zijn Jasper Klein Gunnewiek en Nicole Hanselman.  
Jasper is bestuurslid sinds oktober 2009. Hierbij heeft hij zich vooral ingezet voor 
accommodatievraagstukken en bovenal sociabiliteit. Jasper heeft te kennen geven nog wel beschikbaar 
te blijven voor kortlopende projecten bij VIOS, maar uit het bestuur te willen treden.  
Nicole is bestuurslid sinds oktober 2012. Mede doordat ze vorig jaar reeds is verhuisd naar Arnhem 
heeft Nicole besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Theo merkt op dat er grote dank verschuldigd 
is voor haar inzet voor voornamelijk dames- en meisjesvoetbal. Nicole heeft overigens aangegeven nog 
wel even bij Dames 2 te blijven voetballen.   
Het bestuur bedankt beiden voor hun inzet en overhandigd hen een VVV-bon en een setje handdoeken. 
Daarbij ondersteund door een applaus van de aanwezige leden.  
 
Aangezien er zich geen nieuwe of tegenkandidaten gemeld hebben, wil het bestuur Benny Krabbenborg 
voordragen om zitting te nemen in het hoofdbestuur. Benny is op dit moment als jeugdvoorzitter al nauw 
betrokken bij het beleid en organisatie van de club. Benny Krabbenborg is dan ook bereid gevonden om 
de vacante posities in te gaan vullen. De vergadering gaat akkoord middels een applaus.  
Primaire taken van Benny zullen voornamelijk alles m.b.t. jeugdvoetbal zijn.  
 
Ton Scharenborg vraagt of er nog wat gewijzigd dient te worden aan de statuten nu het bestuur uit een 
even aantal bestaat.  
Theo geeft aan dat hij als voorzitter kan kiezen om niet mee te stemmen tijdens een vergadering mocht 
een stemming noodzakelijk zijn.  
De vergadering gaat akkoord met bovenstaand voorstel. 
Uiteraard zijn nieuwe bestuursleden van harte welkom en mogen zich melden bij een van de huidige 
bestuursleden.  
 
Theo geeft tot slot aan dat we enkele keren per jaar een integraal bestuursoverleg hebben met 
hoofdbestuur, jeugdcie en technische commissie. Hierdoor wordt de club nog beter bestuurt van mini-F 
tot Dames 1.  
 
PAUZE 
 9. Begroting en contributie 2014-2015 
Roald geeft aan dat het aantal leden de laatste jaren redelijk stabiel is, waardoor de inkomsten vanuit 
contributies in de begroting ook gelijk gehouden is. Zoals reeds aangegeven zijn de sponsorinkomsten 
afgelopen jaar aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. In de begroting echter enigszins voorzichtig 
aangehouden. 
Wel is er een forse stijging vanuit kantine-inkomsten te verwachten. Hierbij moeten de kantine-diensten 
overigens wel op peil blijven of groter worden.  
 
Ook de kostenzijde is behoorlijk stabiel m.u.v. de KNVB-kosten. Deze stijgen de laatste jaren 
structureel. E.e.a. is dan ook zo begroot door Roald.  
Trainers- & vrijwilligersvergoedingen zijn iets hoger aangehouden. Dit heeft onder meer te maken met 
de zoektocht naar een nieuwe trainer voor Heren 1. Daarnaast zal er ook geïnvesteerd worden in 
opleiden / ondersteunen jeugdkader.  
 
Mede gezien het stabiele ledental en verhoging inkomsten uit sponsoring heeft het bestuur besloten om 
dit jaar geen contributieverhoging door te voeren, behoudens de jaarlijkse indexering. Deze indexering 
wordt afgerond op 2%.  
 
Joris Groot Zevert vraagt wat de verwachting is m.b.t. ledenaantal. 
Ivo geeft aan dat het e.e.a mooi is verwoord in het jaarverslag van 2 seizoenen geleden. Hierin zijn ons 
eigen prognoses vergeleken met onderzoeksresultaten van zowel de KNVB als van de gemeente. 
Hieruit blijkt dat het seniorenledental licht zal stijgen en het jeugdledental zal afnemen.  
Theo merkt op dat in de toekomst mogelijk vraagstukken als ‘moeten we 2 wedstrijdvelden en 
trainingsvelden handhaven als er minder leden zijn’ beantwoord moeten worden. 
Verder valt het op dat omliggende verenigingen de afgelopen jaren ook dames-/meisjesvoetbal hebben 
ontdekt, waardoor minder dames naar Beltrum komen. 
Tot slot zal Recreatief Voetbal erg belangrijk zijn voor ledenbehoud.  
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10. Kijkje in de keuken 
Zoals in de opening al aangegeven door Theo willen we in het vervolg meer personen het woord geven 
tijdens de ledenvergadering. Om eenieder een beeld te geven welke zaken actueel zijn binnen de club 
laten een aantal sprekers de aanwezigen een zogenaamd ‘kijkje in hun keuken’ nemen.  
 Jeugdcommissie 
Benny Krabbenborg geeft aan dat de Technische Commissie in samenspraak met de Jeugdcommissie 
en beleidsplan 2015-2018 is opgesteld. Hiermee is de fundatie nu gelegd, maar belangrijkste is dat er 
nu gebouwd moet gaan worden. Belangrijke zaken die hier o.a. in staan zijn de visie en bijbehorende 
doelstellingen. Tevens staat er ook nogmaals in uitgelegd hoe het beslissingsniveau er binnen onze 
club uitziet. Mee-beslissen, mee-denken, mee-weten.  
Verder heeft Anouk Groot Kormelink een onderzoeksverslag geschreven over de ontwikkelingsfase van 
het kind. De uitkomsten van dit onderzoek zal Anouk binnenkort presenteren aan het kader.  
 
Luke te Woerd is sinds september j.l. A/B-coördinator. Hierdoor kan Benny zich volledig richten op zijn 
functie als jeugdvoorzitter en tevens als bestuurslid. 
 
Martijn KlG vraagt hoe gaat men om met verschillende niveaus binnen één team, indien er maar één 
team per leeftijdscategorie kan worden samengesteld. 
Luke te Woerd geeft aan dat er op zo’n moment nog meer maatwerk gevraagd wordt. Hierbij wordt ook 
gekeken naar eventueel vroegtijdig doorschuiven of dispensatie van enkele spelers. Daarnaast bestaat 
er een mogelijkheid dat meisjes langer bij de jongens meevoetballen. Aangezien het hier vaak 
specifieke gevallen betreft zal er op dat moment een keuze gemaakt moeten worden en wordt er ten 
alle tijden een vinger aan de pols gehouden. De jeugdcommissie is zich er van bewust dat goede 
spelers dusdanige prikkels krijgen dat men zich blijft ontwikkelen. Een oplossing hierbij kan bijvoorbeeld 
zijn door B-spelers eens per periode met de A-tjes mee laten trainen en soms zelfs spelen. E.e.a. gaat 
uiteraard in overleg met Technische Commissie en de betrokken kaderleden.  
 
Luke geeft aan dat er verder nog gekeken wordt naar ontwikkeling kader. Zo is Jordy Zieverink nu 
assistent bij de A1 met als doel om hem zo ook zijn een eigen voetbalvisie te laten ontwikkelen.  
.  
Peter Berendsen licht als C/D-coördinator beknopt de voortgang en ontwikkelingen bij de C/D-jeugd toe. 
Op dit moment presteren de C1 en de C3 erg goed. De C2 daarentegen heeft het behoorlijk moeilijk. 
Voor de jeugdcommissie is het dan ook erg van belang om in de nabije toekomst er voor te zorgen dat 
het spelplezier gehandhaafd blijft.  
 
Tot slot neemt Thijs te Brake nog even het woord als E/F-coördinator. Hierin licht hij de 
zaagtandmethode toe en op welke niveaus de verschillende E en F-teams zijn ingeschreven. Verder 
spreekt Thijs de verwachting uit dat er aan het einde van het seizoen ca. 15 mini-F-spelers zullen zijn.  
 Technische Commissie 
Bas Hommelink geeft aan dat de jeugdopleiding binnen V.I.O.S. in de lift zit. Onze club heeft als ambitie 
om Heren 1 structureel in 3de klasse te laten voetballen. Dit wordt door sommigen binnen de club als te 
hoog gegrepen bekeken, echter als de ingeslagen weg m.b.t. jeugdopleiding wordt voortgezet is het 
volgens de Technische Commissie (TC) een kwestie van tijd dat V.I.O.S. hierin komt bovendrijven t.o.v. 
omliggende verenigingen. 
Om het e.e.a. te bewerkstellingen heeft de TC een Potential-traject ingezet. Destijds is het beleid van 
V.I.O.S. grotendeels door passanten bepaald, maar de TC is van mening dat de club hier nu leading in 
dient te zijn. Het opgestelde beleid zal uiteindelijk handvaten geven aan de trainers. Zo is er vorige 
week een trainersoverleg geweest, waarbij trainers kennis en expertise uitwisselen.  
Bas vraagt aan Bob Groot Kormelink hoe hij als aanwezige trainer deze bespreking ervaren heeft.  
Bob geeft aan dat er nu meer duidelijkheid is over hetgeen er van iemand verwacht wordt.  
Verder geeft Bas aan dat er op dit moment wordt gekeken naar mogelijkheden om een zogenaamde 
cultuurbewaker aan te stellen. Dit is namelijk ook één van de wensen vanuit de TC.  
 
Tot slot geeft Bas aan dat in goed onderling overleg met huidige trainer Heren 1 Harold Gierman is 
besloten om na 5 seizoenen niet langer met elkander door te gaan. Op het moment van deze 
ledenvergaderingen hebben zich er al 7 kandidaten gemeld. 
Johnny Wolterink, Ewald Wolterinck en Colin Klein Gunnewiek nemen plaats in de sollicitatiecommissie 
en hebben als doelstelling om einde van dit jaar een nieuwe trainer te kunnen presenteren.  
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Commissie Recreatief Voetbal  
Ronnie te Veluwe geeft aan dat één van de doelstellingen van V.I.O.S. is om de recreatieve voetballers 
zo lang mogelijk bij V.I.O.S. te laten voetballen. 
Uit inventarisatie bleek dat er bij de lagere elftallen de laatste jaren ‘ondermaats’ gepresteerd werd. 
Hierdoor heeft de Commissie Recreatief Voetbal besloten om de teams te herstructureren. Enkele 
teams hebben een aanzienlijke kwaliteitsinjectie gekregen, zonder dat dit direct ten koste kwam van 
andere teams. Daarnaast heeft de club Michel Ballast aangesteld als trainer recreatief voetbal. Michel 
heeft zijn sporen reeds verdiend bij collega-verenigingen en beschikt over zeer uitgebreide oefenstof. 
Deze oefenstof kan hij tevens aanpassen naar het niveau van de aanwezig recreatieve voetballers. 
Mede hierdoor worden de trainingen tot nu toe altijd erg goed bezocht. Verder zal V.I.O.S. Voetbal een 
winteractie ‘sportuur’ arrangeren, waarbij leden van collega-V.I.O.S.-afdelingen gratis kunnen 
deelnemen aan de trainingen van Michel.  
 Dames- / meisjesvoetbal 
Monique Rooks geeft aan dat de damesselectie op dit moment voornamelijk bestaat uit een groep jonge 
dames. Een aantal ervaren dames heeft onlangs afscheid genomen en daarnaast kampt men met een 
relatief groot aantal langdurige blessures, waardoor de spoeling op dit moment erg dun is. Er wordt nog 
gekeken of het een optie is om Dames 2 op een andere dag te laten voetballen, waardoor Dames 1 en 
Dames 2 elkaar meer zouden kunnen aanvullen.  
 
Bij de meisjesjeugd is er voor gekozen om een groot aantal meisjes vroegtijdig door te schuiven vanuit 
de B naar de A, waardoor het mogelijk was om 2 meisjeselftallen (MA (13 speelsters) en MB (16 
speelsters)) samen te stellen. Beide teams zijn goed aan de competitie begonnen, waarbij vooral de 2de 
plaatst van Meisjes B erg opvalt (in de 2de klasse tegen onder andere teams als Grol MB1,  Varsseveld 
MB1 en FC Winterswijk MB1D). 
 
PR-commissie 
Theo Helmers merkt op dat je als gehele club zorgt voor de uitstraling naar de buitenwereld. Zo belde 
onlangs een BNN-programma met het verzoek beelden te schieten voor een bepaalde tv-programma. 
Na enige research en onderling overleg is besloten om hier niet op in te gaan, omdat er waarschijnlijk 
bepaalde randzaken en mogelijk ook randfiguren uitvergroot weggezet worden en wijzelf de regie niet in 
handen zouden hebben.  
De PR-commissie heeft als doelstelling om te laten zien dat het ‘boerenclubje’ uit Beltrum wel degelijk 
‘sexy en dynamisch’ is. Dit kan door meer bravoure zonder arrogant te worden, gastvrij te zijn, zorgen 
voor een gemoedelijke sfeer, fairplay hoog in het vaandel, ambitie maar uiteraard hand in hand met 
plezier. Om te laten zien dat we bovenstaande eigenschappen bezitten heeft de PR-commissie een 
aantal acties uiteengezet. Zo is er in 2013 een vernieuwde website gelanceerd, is de uitstraling van de 
accommodatie aanzienlijk verbeterd door het kunstgras en de renovatie van de kleedkamers, komt 
V.I.O.S. regelmatig met positieve aandacht in lokale en regionale media, inzet sociale media in 
combinatie met de website en heeft het jeugdinformatieboek een upgrade gehad.  
 
Monique Rooks geeft een kijkje in de keuken van onze website. De vernieuwde website is in 2013 
gelanceerd en heeft sindsdien heel veel bezoekers gehad. Zo zijn er ongeveer 50.000 paginabezoeken 
per maand!  
 
Sponsorcommissie 
Ton Scharenborg geeft aan dat de sponsorcommissie op zoek is naar uitbreiding met minimaal 2 
personen. Op dit moment zitten alleen Ton Scharenborg en Ivo Spilman in de sponsorcommissie. 
Mocht men iemand weten, Ton of Ivo wil hem of haar wel benaderen indien de naam doorgegeven 
wordt. 
De afgelopen periode heeft de sponsorcommissie afscheid genomen van 10 bordsponsoren, 
daarentegen zijn er ook 22 nieuwe bordsponsoren bijgekomen. E.e.a. heeft er in geresulteerd dat er 
reeds extra rails noodzakelijk.  
Naast de bordsponsoren heeft V.I.O.S. Voetbal / SAVV ook eenmalige sponsorbijdragen van 
Festunique en Beijer Besselink mogen ontvangen. Daarnaast heeft hoofdsponsor Spilman ook nog 
coachjassen voor het seniorenkader gesponsord.  
Ton geeft aan dat de sponsorcommissie streeft naar 25% verhoging van de sponsorinkomsten, echter 
dan is het wel wenselijk dat de sponsorcommissie eerst versterkt wordt. Verder zijn er in de toekomst 
nog allerlei ‘eenmalige of terugkerende’ actie te bedenken, zodat destijds Dames 1 al eens een 
feestavond heeft georganiseerd om geld voor damesvoetbal te genereren.  
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Commissie Facilitair 
Marco Heutinck geeft aan dat hij e.e.a. gaat overnemen van Jasper Klein Gunnewiek. Men kan bij 
Marco terecht voor bestelling diverse materialen zoals hesjes, verzorgingsmaterialen en dergelijke. 
Doel is om zo min mogelijk regeltjes op te stellen, echter neem wel zelf je verantwoordelijkheid!  
 
 
Tot slot neem Theo Helmers nog even het woord en geeft aan dat het bestuur besloten heeft om de 
komende periode te onderzoeken hoe de lasten (o.a. vrijwilligerstaken) de komende jaren gelijkmatig 
over de vereniging verdeelt kunnen worden. Kortom ieder spelend lid zou eigenlijk iets voor de club 
moeten doen. Het bestuur wil dit op dit moment nog niet verplichten, maar wel een appel op haar leden 
doen om allen zijn of haar steentje bij te dragen. 
 11. WVTTK  Theo Helmers geeft een beknopte toelichting over de afspraken binnen de Sportfederatie V.I.O.S. 

m.b.t. kantine-inkomsten. 
 Eigen consumpties (bijv. t.b.v. ontvangst gasten) worden in het vervolg tegen een lagere 

vergoeding in rekening gebracht; 
 Uren schoonmaak kantine door Johnny en Ans Grave worden vergoed door de 

Sportfederatie. In het verleden kwamen deze kosten enkel voor afdeling Voetbal. 
 Als grootverbruiker in de kantine heeft afdeling Voetbal iets meer inspraak gekregen in het 

beleid van de kantine.  
 12. Rondvraag 
 Ton Scharenborg vraagt of het whiteboard onder tribune bij de kleedkamers weg kan? 

 Ronald Haarlink geeft aan De Ondergrondse dit al eens verzocht te hebben, maar i.v.m. 
vervuiling rondom het bord heeft men er voor gekozen om het (nog) te laten hangen.   Ton Scharenborg wil voorstellen om volgend jaar ook het onderwerp ‘scheidsrechters’ aan de 

agenda van de ledenvergadering toe te voegen en bijvoorbeeld Rob Klein Tuente ook een pitch te 
laten houden.  

   13. Sluiting 
Theo dankt alle aanwezigen voor hun komst. Het bestuur hoopt dat men het een welkome verandering 
vond dat er tijdens deze ledenvergadering meer dan alleen cijfers werden toegelicht. Mocht men nog 
iets op de agenda missen, dan hoort het bestuur dit graag.  
 
  
Aldus opgemaakt de 26ste Oktober 2015 
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