Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2016
Datum:

Maandag 26 september 2016

Tijd:

20.00 - 22.15 uur

Aanwezig:
35 leden
Afwezig m.k.:
Dylan Bleumink, Pascal te Bogt, Maarten te Braak, Arnold Groot Severt, Tom Groot Zevert,
Tjerk Haarlink, Mark Hofstede, Bas Hommelink, Boy Klein Gunnewiek, Colin Klein Gunnewiek,
Jelle Klein Gunnewiek, Martijn Klein Gunnewiek, Bertus Krabbenborg, Eric Meeuwis, Luc
Nijhuis, Martijn Nijhuis, Frank Orriëns, John Orriëns, Job Reuvekamp, Harrie Reijerink, Yorick
Reijerink, Ton Scharenborg, Joost Tuinte en Clemens Wiegerinck.

1.

Opening
Op maandag 26 september 2016 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 35 leden welkom, 24
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.
Er is ook een afmelding van Ton Scharenborg. Hij vertegenwoordigd V.I.O.S. bij de afscheidsreceptie
van Johan Schot (voorzitter FC Eibergen)
De afgelopen jaren hielden we onze ledenvergadering in oktober. Ditmaal echter bewust voor
september gekozen. Op de ledenvergadering blikken we immers niet alleen terug op het afgelopen
seizoen, maar kijken we ook vooral vooruit naar het komende seizoen.
Als eerste wil Theo vooral even vooruit kijken. Ook wel samen te vatten, als ‘Samen, iedere week
ruimte voor nog ietsjes beter’. Oftewel heel veel zaken zijn al goed geregeld, echter is er altijd ruimte
voor verbetering. Voorheen ervaarden omliggende verenigingen wellicht soms ‘V.I.O.S. tegen …….’.
Echter zijn we gelukkige omstandigheid dat het nu vooral ‘wij en wij’ is. Wij moeten er gezamenlijk voor
zorgen dat alle leden nu en in de toekomst sport en andere creatieve hobby’s kunnen blijven beoefenen
in Beltrum.
Afgelopen jaar heeft Theo zogenaamde huiskamergesprekken gehad met alle seniorenteams.
Dit heeft tot een aantal directe acties geresulteerd, te weten:
* Aanvangstijden Heren 1 naar 14.00u;
* Tenues op sommige plaatsen aangepast (getailleerde dameskleding door inname);
* Accent op recreatief voetbal;
* Proberen te zorgen voor meer sfeer in kantine;
* Lopersgroep o.l.v. Emiel Koster en Chantal Papen opgestart;
* VTON aangeschaft en in gebruik genomen;
* Samenwerking Grol m.b.t. dames 2
* Nog actuele website (hulde aan Marco voor updaten site);
* Filmpjes Heren1 door Mik Bosch (volgende thuiswedstrijd komt De Gelderlander voor een interview);
* Samenwerking V.I.O.S. Gym,
* Oprichting sociabiliteitcommissie,
* Etc, etc.
E.e.a. komt nader terug in 2

de

deel van deze ledenvergadering.

Theo vervolgt dat onze accommodatie weer een boost heeft gekregen door de aanleg van de overdekte
fietsstalling / abri. Herplaatsing wordt op dit moment opgepakt door De Ondergrondse.
Na de opening wordt er 1 minuut stilte in acht genomen als eerbetoon aan het afgelopen seizoen
overleden leden, te weten, Jan Klein Nijenhuis, Leo Koster en Rudie te Veluwe.
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2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken

3.

Notulen vorige vergadering d.d. 26-10-2015
Geen opmerkingen.

4.

Jaarverslag 2015 - 2016
Net als vorig jaar benoemt Ivo staccato de hoogtepunten per maand en is de Powerpointpresentatie
voorzien van enkele mooie actie- en sfeerfoto’s .

5.

Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2015 - 2016
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.
Volgens Roald levert een blik op de resultatenrekening van de afgelopen jaren een redelijk constant
beeld op.
De opbrengsten zijn afgelopen jaar iets verhoogd, mede waardoor er een positief resultaat ontstaat.
Roald licht grafiek met verdeling opbrengsten toe. Uit de grafiek is af te lezen dat grootste deel bestaat
uit contributie-inkomsten. Daarnaast is er echter ook een grote stijging zichtbaar in kantine-inkomsten
i.v.m. hernieuwde afspraken sportfederatie / fam. Huinink.
De verhoudingen van verschillende inkomstenbronnen van de afgelopen jaren zijn in beeld gebracht.
Opgemerkt wordt dat we vanaf 2013 zijn geprivatiseerd. In de grafiek is duidelijk te zien dat sponsoring
een grilliger beeld vormt. Soms haken er enkelen af, daarentegen hebben we de afgelopen periode ook
enkele nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Marco Heutinck merkt daarbij op dat sinds de
privatisering de inkomsten van de reclameborden ten bate van SAVV komen. Verder is in de grafiek te
zien dat de subsidie al jaren achteruit gaat. Entreegelden afgelopen seizoenen zitten in een stijgende
de
lijn. Zo voetballen we weer in de 4 klasse en zitten in de ‘Achterhoekse’ competities aantrekkelijker
tegenstanders.
Leo Groot Zevert vraagt waarom kantine-inkomsten in het verleden ‘ongunstiger’ waren. Theo geeft aan
dat de laatste jaren eerder gemaakte afspraken tegen het licht gehouden zijn en men opnieuw in
gesprek is gegaan met Sportfederatie V.I.O.S. en Robert Huinink. Roald voegt daar aan toe dat
onderhandelingen altijd tijd kosten.
Anton Helmers vraagt hoeveel procent kantinediensten door afdeling Voetbal gedraaid worden. Roald
geeft aan dat wij afgelopen jaar 53,5% van de inkomsten ontvangen. Verder worden weekenddiensten
nog steeds 1,5maal beloond. Dit zijn echter diensten wanneer onze eigen leden over het algemeen zelf
moeten sporten. Verder is er wel een afspraak gemaakt dat de eerste 12,5% van het resultaat afdeling
Voetbal ten bate komt, waarna de verdeelsleutel wordt toegepast.
Gerard Hartjes vraagt of bovenstaande ten koste is gegaan van de andere V.I.O.S.-verenigingen. Zoals
in voorwoord door Theo is gezegd spreken we tegenwoordig graag van een ‘wij en wij-gevoel’.
Roald geeft aan dat uiteindelijk alle afdelingen een sprong hebben gemaakt. Wij wilden uiteraard niet
dat het ten koste zou gaan van onze zusterverenigingen. Inkomsten zijn voor iedereen iets gestegen,
maar Voetbal het wel meeste. Daarnaast is afgesproken dat consumpties die door afdelingen gemaakt
worden voor vergaderingen e.d., worden afgerekend tegen kostprijs. Deze worden dus niet meer ten
volle doorbelast en het resultaat wordt niet over de overige verenigingen verdeeld.
Kosten
Roald geeft aan dat de grootste kostenpost zit in onderhoud accommodatie. Het bestuur is echter van
mening dat we trots mogen zijn op onze accommodatie en dat zowel de kleedkamers als de velden er
bovengemiddeld goed bij liggen.
Verder is er geïnvesteerd in software door aanschaf van VTON.
Kosten KNVB bestaan uit competitielicenties, spelerspassen, etc.
Onkosten eigen consumpties is nu lager i.v.m. eerder genoemde gewijzigde afspraken met
Sportcentrale. Er zijn nog twee lopende afschrijvingen van oude investeringen, te weten de
lichtinstallatie Veld 2 en de aanschaf van de portocabins. Overige accommodatiekosten vallen onder
SAVV.

28 augustus 2017

Notulen ledenvergadering vv VIOS Beltrum dd 2016-09-26

2/8

Roald geeft aan dat de ontwikkeling, na privatisering 2013, is dat de er een kleine verhoging is in
vergoeding SAVV. De onkosten trainers en vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven, maar de kosten
richting KNVB worden elk jaar iets hoger. Dit komt grotendeels doordat de KNVB de contributie per lid
stelselmatig verhoogd. Verder is er een besparing bij eigen consumpties te zien en zijn de overige
kosten ook redelijk constant.
Balans
Zoals eerder genoemd staan er nog 2 afschrijvingen op onze balans, te weten aanschaf portocabins en
lichtmasten veld 2. Vanaf 2019 zullen deze niet meer op de balans van vv V.I.O.S. voorkomen.
Vorderingen korte termijn zijn o.a. verdeling ‘oude’ gelden Sportcentrale.
Aan de zijde passiva, staan o.a. onkosten kledingfonds. Deze zijn ca. € 7.000 per jaar en zijn ongeveer
gelijk aan de inkomsten.
Mocht iemand gedetailleerde vragen hebben, dan kan hij/zij Roald aanspreken.

5. Verslag kascommissie 2015 - 2016
De kascommissie, bestaande uit Luke te Woerd en Luc Nijhuis, geeft aan de financiële cijfers onlangs
te hebben doorgenomen. Luc Nijhuis heeft zich afgemeld i.v.m. ziekte. Luke te Woerd geeft aan dat de
kascommissie dan ook het bestuur decharge verleent aangaande het financiële beleid in het seizoen
2015 - 2016.

6. Benoeming kascommissie 2016 - 2017
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe
boekjaar zal Luke te Woerd de kascommissie verlaten. Leo Groot Zevert geeft aan de vacante positie
wel te willen Luke te Woerd. De kascommissie 2016 - 2017 wordt gevormd door Luc Nijhuis en Leo
Groot Zevert.

7. Financieel overzicht SAVV 2015 - 2016
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 John Orriëns
neemt Marco het woord.
Marco geeft aan dat het bestuur SAVV bestaat uit de volgende personen: Ton Scharenborg (voorzitter),
Marco Heutinck (secretaris) John Orriëns (penningmeester), Bas Hommelink (algemeen bestuurslid) en
Bennie te Veluwe (algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger De Ondergrondse).
Opbrengsten
Marco geeft aan dat de vergoeding vanuit voetbalvereniging V.I.O.S. iets verhoogd is.
In 2015 zijn 2 jaargangen reclameborden gefactureerd, dus e.e.a. geeft een vertekend beeld.
ISp vult aan dat nieuwe bordsponsoren eerste jaar vrij zijn van betaling i.v.m. aanschaf bord, mede
waardoor begroting wel enigszins gelijk zal zijn aan afgelopen jaar.
Lasten
Inhuur diensten nagenoeg gelijk aan begroting. Energiekosten vielen hoger uit dan begroot door de
nieuwe aansluiting cq verzwaring elektra-aansluiting. Dit waren echter eenmalige kosten, dus in
begroting 2016 wel weer lager aangenomen.
Onder overige kosten vallen onder andere de kosten voor ronde reclameborden in de ‘hoeken’, extra
reclamerails, onderhoud lichtinstallaties en OZB-belasting.
Marco merk op dat we kritisch moeten blijven op onkosten onderhoud. Ondanks dat we het sportpark
dagelijks op peil willen houden, moeten we natuurlijk ook reserveringen maken voor groot onderhoud.
In januari 2016 zullen SAVV en vv VIOS om tafel gaan om bovenstaande te bespreken. Tot slot merkt
Marco nog op dat boekjaar SAVV van januari tot januari loopt, terwijl de voetbalvereniging
voetbalseizoenen als boekjaren hanteert. A.s. januari is opstartfase privatisering en kunstgrasproject
achter de rug en zijn de eerste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is dan ook een geschikt
moment om te evalueren.
Anton Helmers vraagt waarom er geen reservering voor vervanging kunstgras is opgenomen in de
lasten.
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Marco geeft aan dat er geen reservering is opgenomen in exploitatie. Roald vult aan dat het resultaat is
bestemd t.b.v. de vervanging van het kunstgrasveld en overige groot onderhoud. Hierdoor niet in
exploitatie opgenomen. Marco geeft aan dat SAVV streeft naar een positief resultaat van 10K á 15K per
jaar.
Leo Groot Zevert vraagt waarom in de begroting meer geld opgenomen is voor onderhoud de komende
jaren, terwijl de grootschalige renovatie van de accommodatie reeds afgerond is?
Marco geeft aan dat onder andere de verwarmingsketel komende jaren aan vervanging toe is.
Leo merkt op dat de voetbalvereniging dit toch zou moeten bepalen en niet de SAVV.
Theo geeft aan dat de voetbalvereniging huurt van SAVV, dus SAVV is verantwoordelijk voor
accommodatie. Echter voelt voetbalvereniging wel haar verantwoordelijkheid om hierin mee te denken
en daar waar mogelijk mee te werken.
Roald vult tot slot aan dat de voetbalvereniging op dit moment voldoende vlees op de botten heeft.
Echter zou men reeds het dak moeten repareren als het mooi weer is en niet wachten tot het gaat
lekken.
Mocht iemand gedetailleerde vragen hebben, dan kan hij/zij Marco / Roald aanspreken.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Ronnie te Veluwe en Ivo Spilman.
Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering geen tegenkandidaten gemeld bij de voorzitter. Theo
geeft aan dat het bestuur erg tevreden is over het functioneren van Ronnie en Ivo en vraagt daarom de
leden dan ook of zij akkoord gaan met herbenoeming. De vergadering gaat akkoord middels een
applaus.
Beiden heren hebben aangegeven nog (minimaal) 3 jaar door te gaan. Dit betekend echter dat er
ondertussen ook gedacht moet worden aan opvolging. Het bestuur is daarom op de achtergrond bezig
met uitbreiding bestuur. Tevens zijn we nog op zoek naar afvaardiging dames binnen het hoofdbestuur.
Nu zetten vooral Theo en Benny zich hier voor in, maar zij hebben ook andere (tijdrovende) taken
binnen het bestuur, waardoor ze het niet de aandacht kunnen geven die het eigenlijk zou moeten
krijgen. Het bestuur heeft ondertussen wel contact met iemand die deze functie in de nabije toekomst
zou willen bekleden, echter is deze persoon op dit moment nog bezig met studie. We hopen hier
komend jaar meer over te kunnen vertellen.
Vervolgens wil Theo graag aandacht van de zaal voor het volgende. Er is iemand in ons midden welke
zich de afgelopen jaren bovengemiddeld in heeft gezet voor V.I.O.S. Voetbal. Hij is in 1994 ergens in
een keet bij De Slinge gevraagd om iets bestuurlijks voor V.I.O.S. Voetbal te gaan doen. Sindsdien is hij
niet meer weg te denken bij V.I.O.S. Hij is voormalig kartrekker Recreatief Voetbal en was secretaris
van 1994 tot 2012. Op dit moment is hij secretaris SAVV, is initiator van de lopersgroep, clubfotograaf
en webmaster. Uiteraard vergeten we nog tientallen andere werkzaamheden. We hebben het hierbij
natuurlijk over Marco Heutinck. Theo vraagt of Marco naar voren wil komen.
Het bestuur heeft besloten om Marco te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering reageerde
enthousiast op de benoeming en liet dat ook blijken middels een groot applaus.
PAUZE

9. Begroting en contributie 2015-2016
Roald geeft aan een iets lager resultaat begroot is dan voorgaande jaren, maar we gaan wel uit van een
positief resultaat.
De verwachting is dat de contributies redelijk constant blijven. Ondanks dat er wat minder jeugdleden
zijn cq komen, zijn er wel steeds meer senioren leden.
Inkomsten sponsoring gelijk begroot aan vorig jaar. De kantine-inkomsten zijn enigszins voorzichtig
begroot, omdat deze afhankelijk van zijn van de inkomsten.
Komend seizoen hebben we een nieuwe hoofdtrainer waardoor een kleine besparing t.o.v. uitgaven
trainerskosten afgelopen seizoen zal zijn. Dit had vooral te maken met prestatie-afspraken vanuit
verleden met de vorige trainer.
Kosten aanschaf en contributie VTON zijn ondergebracht bij wedstrijd/trainingskosten.
Roald vraagt of er vragen zijn over de begroting.
Leo Groot Zevert vraagt of er nog wat te doen is aan KNVB-kosten.
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Theo merkt op dat de contacten op dit moment met de KNVB wel warm zijn, maar dat we hier geen tot
weinig invloed op hebben. Dit wordt vanuit Zeist bepaald.
Bennie te Veluwe vraagt wat de kosten per lid zijn van KNVB-kosten. Roald geeft aan dat we op dit
moment ca. € 12.000,- betalen voor een vereniging met ca. 450 spelende leden. Echter zit in dit bedrag
ook de bijdrage voor competitielicenties, scheidsrechters, etc.
Begroting wordt hierbij vastgesteld door de vergadering.
Bij dit agendapunt hoort ook de contributie voor dit jaar. Een en ander hangt echter samen met
agendapunt 11. Door extra vrijwilligerswerk zou aan de kostenkant een reductie mogelijk zijn, echter
willen we ook een beroep doen op alle leden. Als we hier rond kijken zitten er allemaal betrokken leden
die al vrijwilligerswerk doen.
Een open vraag vanuit het bestuur is of we ieder lid wel willen / kunnen verplichten om vrijwilligerswerk
te doen. Een escape hierbij zou kunnen zijn om leden die geen vrijwilligerswerk doen lid te laten worden
van Club van 50. Op deze manier betaald men een verkapte contributie. Echter kan men het ook zien
als afkoop van het vrijwilligerswerk. En daarmee zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd.
Wat betreft hoogte van de contributie zitten we volgens het bestuur als vereniging t.o.v. omliggende
redelijk neutraal.
Er is voorafgaand aan deze ledenvergadering intern door voetbalbestuur over de contributie
gedebatteerd, maar willen ook graag de vergadering aan het woord laten. Het bestuur is zich uiteraard
van bewust dat sommigen goed op de financiële huishouding moeten letten.
Doel van het voetbalbestuur is de vereniging op niveau houden. Dit houdt behalve goede
accommodatiezaken ook goede softwarematige zaken in.
Michel Ballast geeft aan dat volgens hem het merendeel van de leden achter het kunstgrasveld staat.
Er wordt veel gebruik van gemaakt en heeft een maatschappelijk belang. Uiteraard moeten we er
volgens hem wel voor zorgen in de toekomst voldoende financiële middelen zijn om de toplaag te
vervangen.
Leo te Woerd vraagt of V.I.O.S. op dit moment (veel) te maken heeft met wanbetalers en/of andere
sociale factoren.
RV geeft aan dat er op dit moment vrijwel geen storno’s zijn als de automatische incasso’s gedraaid
worden.
Leo opteert om anders enkel de contributie van de senioren te verhogen en niet de jeugdleden te laten
betalen.
Bennie te Veluwe merkt op dat er geen beleid op ondertal leden gemaakt zou moeten worden. De club
staat er volgens hem goed voor en hij denkt dat 95% van de leden zeker met bovenstaand voorstel van
Leo akkoord zou kunnen gaan. De club straalt immers ambitie uit en daarom zou je het bestuur ook
armslag moeten geven. Afgelopen weken kon men in de krant lezen dat SDOUC ineens een verhoging
van € 40,- / lid / jaar heeft doorgevoerd, omdat men jarenlang geen verhoging had doorgevoerd. Dit
kwam daar vrij rouw op het dak bij de leden.
Gerard Hartjes gaat mee in de meningen van de vorige sprekers. Ook hij opteert om wel een
onderscheid te maken tussen jeugd en seniorenleden. Daarnaast is lid worden van de Club van 50
zeker een goed alternatief voor personen die wat meer te besteden hebben
De afgelopen discussie aanhorende stel Theo voor om de contributie van de jeugdleden met € 0,50 /
mnd te verhogen en bij alle spelende seniorenleden met € 1,-/mnd. Daarnaast duidelijk maken dat
ouders / mensen die het hierdoor financieel moeilijk hebben cq krijgen zich altijd bij onze
VertrouwensContactPersoon Anny Helmers kunnen melden.
Bennie Nijhuis reageert op bovenstaand voorstel en stelt als alternatief dat de jeugd ontzien zou
moeten worden en dat de senioren € 1,50/mnd extra zouden moeten kunnen betalen.
Brent Nijhuis vraagt hoe de participatie of verzoek tot lidmaatschap Club van 50 aan de niet vrijwilligers
gepresenteerd zal gaan worden.
Theo geeft aan dat dit nog uitgewerkt zal worden door het bestuur.
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Ronald Haarlink merkt op dat we ook moeten oppassen dat men niet kiest voor Club van 50 om maar
van vrijwilligerswerk vanaf te zijn. Deze vrijwilligerstaken moeten dan immers nog altijd door iemand
uitgevoerd worden.
Theo geeft aan dat tijdens de huiskamergesprekken ook spontane aanmeldingen kwamen voor o.a.
kantinedienst.
Volgens Benny Krabbenborg is ‘geen tijd, geen prioriteit’. Het blijft lastig om mensen te verplichten,
maar we zullen de afwezigen toch moeten zien te betrekken bij de club. Verzoek om elkaar hier ook op
aan te spreken om de club draaiende te houden.
Ivo Scharenborg geeft aan dat vrijwilligers belonen wellicht ook een optie is. Bijvoorbeeld d.m.v.
restitutie van contributie. Voorkeur van bestuur gaat echter uit naar schifting aan de voorzijde.
Resumé volgens Theo, de vergadering staat niet afwijzend t.o.v. contributieverhoging. Jeugd zou men
moeten ontzien en de senioren zouden dan wat meer kunnen betalen.
Voorstel vanuit de vergadering om een contributieverhoging van € 2,10 / spelend senioren lid / maand
door te voeren en bij de jeugdleden enkel jaarlijkse indexatie.
Leo te Woerd merkt tot slot nog op dat in de verslaglegging duidelijk verwoordt zou moeten worden
waarom de verhoging wordt doorgevoerd en waarom de jeugdleden worden ontzien.

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
Thijs te Brake geeft aan dat V.I.O.S. afgelopen vrijdag met een afvaardiging naar FC Trias is geweest
om de plannen van de KNVB met ingang van 2017 – 2018 aan te horen. Volgens de KNVB zouden ze
nu ook geluisterd hebben naar input van kinderen. Veel kinderen gaven zelf aan dat men winst of
verlies niet belangrijk vond. Het doel van de nieuwe opzet wordt veel balcontacten en uitgaan van de
wensen van de jeugd. Dit wil men bereiken door teams op leeftijd in te delen en kleinere speelvelden te
maken. De gevolgen (extra doeltjes, extra kader, etc) voor de clubs zijn op dit moment nog moeilijk te
overzien. Beleid bepalen vanuit de visie.

de

Pas vanaf de 2 jaars D (Jongeren onder 13; JO13) gaat men 11 tegen 11 voetballen. De
Jeugdcommissie organiseert aan het einde van het seizoen een toernooi om te bekijken wat het e.e.a.
concreet betekend voor VIOS.
Tot slot geeft Thijs aan dat V.I.O.S. Voetbal vanaf de winterstop een samenwerking aan zal gaan met
VIOS-Gym, waarbij de jongste voetballers gymlessen krijgen om de motoriek te verbeteren.
Technische Commissie
Luke te Woerd geeft aan dat de TC meerdere keren bij elkaar gezeten, waarin kaderleden van Heren 1,
Heren 2, A tot en met F aanwezig waren. De TC heeft toen de visie gepresenteerd en deze is dan ook
in concept gereed. Doel om deze de komende jaren binnen de club te verspreiden.
Het bestuur heeft de TC verzocht om meer structuur binnen de club te organiseren. Om dit te realiseren
is er onder andere voor gekozen om het programma VTON aan te schaffen.
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VTON is een jaarplan, waarbij elke week nieuwe trainingsstof beschikbaar wordt gesteld via App of PC.
Deze trainingsstof is vooral ook bedoeld voor onbetaalde krachten en hierin wordt duidelijk verwoord
welke gedachten er achter zitten en wat je bij bepaalde leeftijdsgroepen zou moeten trainen in de juiste
jaarschema. Op deze manier trainen alle teams op dezelfde manier en krijgen ze dezelfde oefenstof.
De eerste reacties zijn erg positief. Als beheerder heeft Luke overigens inzicht welke trainers het
gebruiken en kan hij de trainers er ook op aanspreken om het bijvoorbeeld vaker te gebruiken.
Binnenkort volgt evaluatie van de eerste bevindingen.
Commissie Recreatief Voetbal
Ronnie te Veluwe geeft aan dat onder Recreatief Voetval Heren 3 t/m Heren 9 en Dames 2 en Heren
45+ vallen. De aanstelling van Michel Ballast als trainer voor de ‘lagere’ elftallen werkt goed. Gemiddeld
zijn er ca. 20 personen op training. Een groot compliment hiervoor aan Michel.
Ronnie geeft aan dat de lopersgroep ook een groot succes is, waarbij een groep van 30 personen met
enige regelmaat komt. Hiervoor vooral een compliment aan Emiel Koster.
Verder kan men op dinsdagavonden om 19.30u nog meedoen met Bootcamp o.l.v. Chantal Papen.
Dit jaar hebben we een extra Heren seniorenelftal mogen verwelkomen. In tijden van krimp, is dit toch
wel erg knap.
Tot slot is er ook nog een intensieve samenwerking met sv Grol tot stand gekomen. Door deze
samenwerking gaan 11 dames van Grol en 15 dames van VIOS samen als één team Dames 2 in de
competitie voetballen. Onderling zijn diverse afspraken gemaakt m.b.t. trainingsavonden, locatie
trainingen en wedstrijden, wedstrijdkleding, etc.
Scheidsrechterscommissie
Ronald en Rob geven aan dat we te maken hebben met vergrijzing van ons scheidsrechterskorps.
Soms is er nog een verplichting vanuit maatschappelijke stage, echter stoppen veel jeugdleden daarna
toch nog met fluiten.
Om het huidige scheidsrechterskorps te ontlasten, zou het zeer wenselijk zijn als er een aantal extra
scheidsrechters worden gevonden.
de
de
Omdat er nu al een ‘te kort is’ heeft Rob onder andere met het 5 (Brent Nijhuis) en 7 (Bob Hartjes) al
de afspraak gemaakt dat zij 1x/4wk een wedstrijd fluiten.
Kortom mocht iemand personen kennen, meldt je bij het bestuur of bij Ronald of Rob.
Tot slot verzoekt Rob eenieder om de scheidsrechters op een positieve manier te benaderen. We
moeten immers zuinig op hen zijn.
Activiteitencommissie
Dit jaar is een activiteitencommissie (ook wel sociabiliteitscommissie) opgericht. Annefleur Krabbenborg
neemt het woord en geeft aan dat behalve zij ook Arjan te Bogt, Hans Wolterink, Tom en Rik Groot
Zevert, Mirna Geessinck en Rebecca Knooihuizen in deze commissie zitten.
Uit de huiskamergesprekken is gebleken dat er behoefte is aan sfeer cq activiteiten op en rondom ons
sportpark. Eerste voorbeeld hiervan wat de jaarafsluiting van afgelopen seizoen. Op 12 november wordt
er een dartavond georganiseerd, waarvoor men zich nog kan opgeven. Verder heeft men nog ideeën
zoals een voetbalquiz, mix-toernooi, etc.
Theo geeft aan dat mooi is om te zien dat deze commissie de handschoen heeft opgepakt.
Theo vraag aan de vergadering of er iemand nog pitches wil houden?
De Ondergrondse
Bennie te Veluwe geeft aan dat mede door opmerkingen vanuit andere verenigingen de entree wordt
aangepakt. Meer inkijk op tribune en aanleg overdekte fietsenstalling welke via Bronkhorst High-Tech
hebben kunnen krijgen. Daarnaast is men bezig om het bestaande kunstwerk nabij de oude De Wanne
te verplaatsen naar V.I.O.S. om een eyecatcher neer te zetten.

11. Vrijwilligersbeleid en participatie.
Theo geeft aan dat Ellen te Stroete is toegetreden tot de jeugdcommissie als opvolgster van Monique
Rooks. Daarnaast geeft Theo aan dat we erg content zijn met de invulling van het huidige jeugd- en
senioren kader. Vooral bij het jeugdkader heeft de jeugdcommissie het toch nog kunnen redden om de
juiste man/vrouw op juiste plaats neer te zetten. Zo wordt van een kaderlid A2 toch iets anders
gevraagd dan van een kaderlid A1. Echter moeten de A1 en A2 wel met elkaar kunnen communiceren.
Tegenwoordig wordt er wel iets meer verwacht van ouders. Dit wordt ook bij ouderavonden
gecommuniceerd. Als club proberen we ouders te overtuigen dat men kan cq moet betekenen voor de
club. Dit kan bijvoorbeeld door leiderschap jeugdteam, kantinediensten of andere activiteiten.
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Verder is het een ongeschreven regel dat lidmaatschaap Club van 50 een alternatief is.
Geen verplichting vrijwilligerswerk, maar wel dwingender opereren richting spelende leden en ouders.

12. WVTTK


N.v.t.

13. Rondvraag









Peter Berendsen vraagt of men lid moet zijn van V.I.O.S. om deel te nemen aan de lopersgroep en
bootcamp
 Ronnie geeft aan e.e.a. om op moment nog een pilot is. Wij proberen meer te zijn dan een
vereniging. Wellicht dat in de (nabije) toekomst wel een bijdrage wordt gevraagd.
Gerard Hartjes geeft aan dat Heren 9 vorige week zondag bij elkaar gezeten heeft. De planning
van de nieuwjaarsreceptie valt samen met survival Beltrum en het prinsenbal van de Maispotters.
Programmaraad Kulturhuus zou uitkomst moeten bieden, echter leveren de Beltrumse
verenigingen te weinig input.
 Theo geeft aan dat data nieuwjaarsreceptie dit jaar ongelukkig valt. Er is contact geweest met
de survival en zij zagen geen probleem. Prinsenbal heeft het bestuur wel over het hoofd
gezien. Het bestuur staat open voor alternatieven? De vrijheid is er om hier in onderling
overleg van af te wijken. Alternatieven zouden vrijdag 5 januari (overleg met Paklack),of
zondag 15 januari. Met goedkeuring van de vergadering mag Heren 9 dit beslissen.
Luke te Woerd merkt op dat de afgelopen periode meermaals de voorraad van de consumpties in
de kantine niet op peil was. Hierdoor moest men vaak ‘nee’ verkopen.
 Theo geeft aan dit gehoord te hebben en dit ook doorgegeven te hebben aan de
Sportcentrale.
Wilfried Hoitink vraagt hoe gaat het met Johnny Grave
 Ivo geeft aan dat hij Ans gisteren nog gesproken heeft. Naar omstandigheden houd Johnny
zich goed.
Wilfried Hoitink merkt op dat, mede door het nieuwe alcoholbeleid, zaterdagmiddag weinig jeugd in
de kantine te vinden is. Zijn er geen alcolholloze alternatieven te verzinnen?
 Bestuur geeft aan dat aan Nederlandse wet- en regelgeving voldaan dient te worden. Wellicht
kan de kantine wel op een andere manier aantrekkelijker gemaakt worden voor de jeugd.

14. Sluiting
Theo bedankt de leden voor het levendig houden van de club en hoopt komend seizoen weer op
eenieder te mogen rekenen.
Tot slot dankt Theo 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.
ste
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