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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2017 
 
Datum: Maandag 25 september 2017 

Tijd: 20.00 - 22.30 uur 

Aanwezig:  54 leden  
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Ivo Spilman, Thijs te Brake, Maarten te Braak, Ronnie Heutinck, Roy Tammel, Hans 

Stevens, Rene Bennink, Berti Krabbenborg, Frank Orriëns, Kimberly Bruijl, Heleen 
Helmers, Leo Groot Zevert en Barry ten Have. 

   

 
1. Opening 

Op maandag 25 September 2017 komen de leden van v.v. V.I.O.S. Beltrum bij zaal ‘Spilman’ bijeen 
voor het houden van de jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter heet 54 leden welkom, 13 leden 
hebben zich afgemeld. Een opkomst groter dan verwacht. Het doet deugd dat de ruimte ter plekke 
verruimd moet worden. De aanwezige leden krijgen een koffie en twee consumpties aangeboden door 
het bestuur. Bij afwezigheid van secretaris Ivo Spilman zullen de notulen worden opgemaakt door 
voormalig secretaris en bestuurslid Marco Heutinck. 
 
Voorzitter Theo Helmers opent de vergadering en staat stil bij het 85-jarig bestaan van de vereniging als 
geheel en het 45-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal in Beltrum in het afgelopen seizoen. Afgelopen 
weekend wist Beltrum als dorp een 2e prijs te behalen in de dorpsvernieuwingsprijs. Een prestatie van 
formaat waarin ook onze vereniging een bijdrage heeft gehad met de aanpassingen op het sportpark 
‘De Sonders’. Het sportpark is een belangrijke ontmoetingsplek en een visitekaartje van het dorp. Ook 
de vernieuwde site en een geweldig magazine springen in het oog en versterken de cohesie. 
Ontwikkelingen welke we samen hebben bereikt . 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken, mededelingen zijn als volgt: 
Afmeldingen zijn er van: Ivo Spilman, Thijs te Brake, Maarten te Braak, Ronnie Heutinck, Roy Tammel, 
Hans Stevens, Rene Bennink, Berti Krabbenborg, Frank Orriëns, Kimberley Bruijl, Heleen Helmers, Leo 
Groot Zevert en Barry ten Have. 
 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van leden en vaste supporters van het eerste elftal te weten, John 
Grave, Henk Koster, Henk Wolterinck, Johnny te Veluwe en Martin Huls. 
 
Ingekomen stuk betreft een mail aangaande om omgang met materialen. Wees er zuinig op, ruim het 
op en houdt het heel en schoon.  
 
Aankomend jaar wordt begonnen met seniorenteams achter de bar. Ieder seniorenelftal krijgt een 
zondag toegewezen en is verantwoordelijk voor de bezetting die dag. Één elftal heeft al aangegeven 
goede ideeën te hebben en wil graag als eerste deze taak op zich nemen. De dienst van een elftal is op 
de dag dat zij thuis spelen. 
 
Met survival Beltrum zijn gesprekken gestart over gebruik/delen van sportpark ‘De Sonders’.  
 
De KNVB is heeft ons genomineerd en gevraagd voor de organisatie van de KNVB bekerfinales in Juni. 
Of dit werkelijk doorgang zal vinden is nog niet zeker. Aanmelding is ieder geval gedaan. 
 
De voorzitter geeft aan dat er veel gebeurd en er zijn veranderingen. Wees zuinig met kritiek! Belemmer 
elkander niet en stimuleer enthousiasme. Daarmee komen we samen verder. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
Afgelopen jaar is de ledenvergadering gehouden op 26 September. De notulen zijn opgemaakt door 
secretaris Ivo Spilman en gepresenteerd op onze website. Er zijn geen opmerkingen, waarna ze 
worden geaccordeerd door Theo Helmers en Ronnie te Veluwe. 
 

4. Jaarverslag 2016-2017 
Net als vorig jaar worden me behulp van een PowerPoint presentatie de hoogtepunten per maand 
doorgenomen. De toelichting werd gedaan door Ronnie te Veluwe. 
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5. Financieel overzicht 2016-2017 
Roald Visser presenteert met behulp van een PowerPoint presentatie de cijfers over het afgelopen 
seizoen. Resultaat afgelopen seizoen was € 10.000,- in de plus. De kosten zijn redelijk constant. De 
opbrengsten zijn verhoogd door hogere contributie en een hogere kantineopbrengst.  
Aan de hand van de Power Point werd er nadere toelichting gegeven. 
 

6. Verslag kascommissie 2016-2017 
De kascommissie, bestaande uit Luc Nijhuis en Leo Groot Zevert, geeft aan de financiële cijfers 
onlangs te hebben doorgenomen. Luc Nijhuis geeft aan dat de kascommissie dan ook het bestuur 
decharge verleent aangaande het financiële beleid in het seizoen 2016-2017.  
  

7. Benoeming kascommissie 2017-2018 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Luc Nijhuis de kascommissie verlaten John Wolterink geeft aan de vacante positie wel te 
willen innemen. De kascommissie 2017-2018 wordt gevormd door Leo Groot Zevert en John Wolterink. 
 

8. Financieel overzicht SAVV 2016 
Stichting Accommodatie VIOS Voetbal heeft een nauwe band met vv VIOS B. Weliswaar hoeft deze 
stichting formeel geen verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering van de vv VIOS B, toch 
wordt dit gedaan. Marco Heutinck geeft toelichting op de cijfers SAVV. 

 
Richard Stortelder vraagt of er actie is ondernomen richting gemeente Berkelland inzake OZB. Ton 
Scharenborg geeft toelichting. Er zijn gesprekken geweest met gezamenlijke berkellandse verenigingen 
en wethouder Han Boer. De hoogte van WOZ kan nog beïnvloed worden door protest aan te tekenen 
tegen de aanslag. De OZB wil de gemeente niet afschaffen. Vanuit berkellandse verenigingen zijn er 
wel acties om verbeteringen in de exploitatie te bewerkstelligen. Deze lopen nog. 
 
Stef Groot Kormelink vraagt of SAVV mee doet in zonnepanelen project. SAVV participeert niet in dit 
project. Sportcentrale VIOS participeert wel en op die manier is ook de vv VIOS B. betrokken. SAVV 
onderzoekt andere mogelijkheden om energiekosten te verlagen. LED-verlichting en verminderen 
aantal velden met veldverlichting zijn hierbij de mogelijkheden. 
 
Aansluitend op vragen van Gerard Hartjes wordt aangegeven dat rekening wordt gehouden met 
vervanging van de kunstgrasmat in 2025. Om dit te kunnen bereiken is een meerjarenonderhoudplan 
opgesteld. vv VIOS B en SAVV hebben hierin een gezamenlijke rol. Inkomsten en uitgaven van beide 
partijen acteren als communicerende vaten. Beide partijen moeten elkaar helpen om de vervangingen 
op tijd te kunnen doen. 
 
Ton Scharenborg, tevens voorzitter SAVV, geeft aan dat het begrote resultaat van € 10.000,- nodig is 
om op termijn over voldoende middelen te beschikken. Op termijn zullen verschillende 
vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden. Meest in het oog springend hierbij is de vervanging 
van de kunstgrasmat. Analyse leert dat de kunstgrasmat bij vv VIOS B. zeer intensief wordt gebruikt. In 
Rietmolen, aanleg in hetzelfde jaar, ligt dat anders. Dit is ook te zien aan de mat zelf. Wil de vv VIOS B. 
op dezelfde wijze de kunstgrasmat blijven gebruiken moeten wellicht sneller vervangingsinvesteringen 
gedaan worden. De gezamenlijke reserves zijn nu goed maar ook nodig om dit in de toekomst te 
kunnen realiseren. De ingezette contributieverhoging bij vv VIOS B. en de opgebouwde reserves zijn 
dan ook zeker te verantwoorden en noodzakelijk. 
  

9. Begroting en contributie 2017-2018 
Roald Visser presenteert met behulp van een PowerPoint presentatie de begroting. Hierin is een 
duidelijk oberschot. Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij de begroting SAVV. 
 

De contributie bij VIOS B. is als volgt (bedragen per maand): 

Categorie per 1 Januari 2017 

t/m 13 jaar € 10,40 

14 en 15 jaar € 11,95 

16 en 17 jaar € 12,45 

Senioren met kledingfonds € 19,35 

Senioren zonder kledingfonds € 17,25 

Steunende leden € 8,50 

Dames Recreanten (35+) € 8,50   (excl. kledingfonds) 
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Dames Recreanten (35+) € 10,00 (incl. kledingfonds) 

7 tegen 7 (45+) € 8,50   (excl. kledingfonds) 

7 tegen 7 (45+) € 10,00 (incl. kledingfonds) 
 
Aangezien de ledenvergadering 2008 akkoord heeft gegeven op indexering, mogen deze bedragen 
worden  verhoogd met 0,50 %. Afronding geschiedt op € 0,10.  

 

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar is Theo Helmers. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Roald Visser geeft aan dat het bestuur dat het bestuur erg tevreden is over het functioneren van Theo 
en vraagt daarom de leden dan ook of zij akkoord gaan met herbenoeming. De vergadering gaat 
akkoord middels een applaus. Theo dankt de vergadering voor het vertrouwen.  
 
Met het oog op de toekomst stelt het bestuur uitbreiding voor in de personen van Ronald Stapelbroek 
en Gerrit Hilhorst. Na toelichting door de voorzitter gaat de vergadering hiermee akkoord middels een 
applaus. 
 
De eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur opnieuw het beleid bespreken en vast stellen. 
Hierna zal het bestuur de taken onderling verdelen. Informatie zal via de gebruikelijke kanalen 
gecommuniceerd worden. 

 

11. Bestuurders van morgen 
Bestuur wil op een vrijblijvende manier in gesprek willen gaan met de bestuurders van morgen. 
Kandidaten kunnen hierbij fungeren als ‘denktank’. In het najaar, uiterlijk begin volgend jaar zal het 
bestuur jonge mensen hiertoe benaderen. Schrik niet wanneer je benaderd wordt, meldt jezelf aan of 
breng anderen aan. Continuïteit op lange termijn is belangrijk. Zeker voor een belangrijke vereniging als 
vv VIOS B. 
 

12. Kijkje in de keuken 
 
Technische commissie (Bas Hommelink en Luke te Woerd) 
Afgelopen seizoen is de TC niet erg duidelijk aanwezig geweest. Doel is om in overleg met bestuur de 
technische commissie duidelijker te profileren. De invulling van activiteiten staat op de agenda. Op de 
korte termijn zal met de trainers gesproken worden over de invulling in het seizoen 2018-2019. 
 
Krimp begint ook bij de jeugd duidelijk merkbaar te worden. Bij heren-1 en 2 zijn er al blessures. 
Invulling vanuit jeugd niet mogelijk bij kleine bezetting in de JO19. Niet alleen focus op prestatie, maar 
ook op bezetting en betrokkenheid op lange termijn. Coördinatie door Technische Commissie leert dat 
er veel mogelijk is om tot een oplossing te komen.  
 
Jeugdcommissie (Bennie Krabbenborg) 
Benny geeft toelichting op de nieuwe opzet pupillen voetbal vanuit KNVB. Binnen het nieuwe 
pupillenvoetbal staan plezier en ontwikkeling voorop. Dit komt overeen met het eigen beleid & visie en 
geeft mogelijkheden om de zaagtand-methode verder te integreren. Seizoen 2017-2018 wordt het 
vooralsnog alleen bij JO09 geïmplementeerd. Volgend seizoen volgen JO10, JO11, JO12 en JO13. 
 
Voorafgaand aan de implementatie is er binnen vv VIOS B. een werkgroep opgericht. Hierin 
afgevaardigden van jeugdcommissie en ouders. Er is een plan gemaakt tot implementatie en einde 
seizoen 2016-2017 is er een thema-avond georganiseerd. Gevolgenen van de nieuwe opzet 
pupillenvoetbal zijn nog onduidelijk. Het voorwerk is in ieder geval goed gedaan. Kaders en regels zijn 
duidelijk. Dit met dank aan Thijs te Brake en Peter Berendsen De lange termijn is nog moeilijk in te 
schatten door de jeugdcommissie. Het project zal breder worden getrokken en relatie met Technische 
Commissie zal ook gerealiseerd worden.  
 
Recreatief Voetbal (Gerard Hartjes en Wilfried klein Gunnewiek) 
Ronnie te Veluwe, Ivo Spilman, Rick klein Gunnewiek en Gerard Hartjes vormen de commissie 
recreatief voetbal. Zij zijn nog maar kort geleden begonnen. 45+ Voetbal is al enige tijd bekend en 
actief. Daarnaast wordt binnen vv VIOS B. mogelijkheden van Walking Football onderzocht. De 
commissie is nu bezig met inventariseren. Hoe is het geregeld bij omliggende verenigingen? Is er animo 
en ruimte voor bij vv VIOS B.? Via de site zijn er nog niet veel reacties maar aankomend jaar wil de 
commissie mensen gaan benaderen en bekijken hoever men komt. Niet de omvang van de groep maar 
plezier en ontspanning staan voorop. 
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Tweede speerpunt is de follow-up bij afmeldingen. Het idee is dat het soms (te) gemakkelijk gaat. 
Onduidelijk is waarom mensen stoppen. Inventariseren en vragen naar mogelijkheden om andere 
dingen voor de club te doen staan hierbij voorop. Doel is binding aan de club en het ledenaantal op peil 
houden.  
 
Wilfried klein Gunnewiek geeft toelichting op het 45+ voetbal. 45+ Voetbal bij vv VIOS B. vindt zijn 
oorsprong in het voormalige team van DVV / VIOS B. Op vrijdagavond wordt in toernooivorm een aantal 
wedstrijdjes gespeeld. Tegenstanders zijn divers, oud eerst elftalspelers en liefhebbers. Spijtig is dat er 
tot nu toe nog slechts één team 45+ is. Uitdaging ligt er in om dit onderdeel verder uit te bouwen. De 
beltrumse situatie heeft als verbijzondering natuurlijk ook het PackLack. Hier voetballen veel 35+ en 
45+. Belangrijk is dat deze mensen blijven sporten/voetballen en de weg naar ons sportpark kennen. 
 
PR-commissie (Monique Rooks) 
PR-Commissie bestaat uit Theo Helmers, Marco Heutinck, Niek Tuinte, Kimberly Bruijl en Monique 
Rooks. Vijf jaar gelden is er begonnen met een PR-plan. Hierin: “VIOS moet een aantrekkelijke 
vereniging worden voor de beltrumse bevolking, maar ook voor buitenstaanders. Een goed imago is 
belangrijk voor de toestroom van (jeugd) leden in en rond Beltrum, maar ook voor het werven van 
sponsoren en vrijwilligers.” 
 
Laatste wapenfeit is de nieuwe website. Afgelopen woensdag is deze live gegaan. Ontwikkelingen bij 
KNVB en het feit dat de oude site nog niet ‘responsive’ was waren nodig om aanpassingen door te 
voeren. Monique geeft toelichting op de aanpassingen. Er zijn nog enkele kleine bugs welke binnenkort 
aangepast gaan worden. Website is vandaag de dag het belangrijkste communicatiemiddel. Op 
jaarbasis zijn er meer dan 325.000 pageviews (6500 per week). Naast de website zijn met behulp van  
facebook, twitter, youtube ook andere communicatiekanalen ontwikkeld. Ook is er steeds meer contact 
met regionale media als de Groenlose Gids, Achterhoek Nieuws en Berkelland Nieuws.  
 
In het VIOS-magazine zijn dit jaar meer artikelen opgenomen en is meer op de achtergrond ingezoomd. 
Ter ere van 85-jarig jubileum ook een vierluik uitgegeven in het seizoen 2017-2018 
 
Sponsoring (Ton Scharenborg) 
Als eerste gaf Ton toelichting op de opbouw van inkomsten. 

1. Hoofdsponsor  - Contract  
2. Reclameborden sponsoren - Rond het veld vol gehangen, niet meer. 
3. Shirt sponsoren - Alle elftallen voorzien 
4. Wedstrijd sponsoren - Alle thuiswedstrijden voorzien (toekomst sponsoren uitnodigen) 
5. Advertentie programmaboekje - vol met advertenties 
6. Club van 50 - 35 van de 99 verkocht! (nog te doen 64 x € 50,- = € 3200,-) 
7. Eenmalige sponsoring 

   - Dit zijn extraatjes, mag je niet elk jaar op rekenen 
- Festunique, coachjassen, scorebord, etc.etc. 

 
Ten tweede gaf Ton toelichting op de sponsoring rondom het nieuwe scorebord. Totale kosten € 3.000,- 
welke uiteindelijk door drie partijen wordt gedragen.  
 
Ten derde gaf Ton toelichting op de ontwikkeling van de sponsoring. Dit verdeeld naar de partijen vv 
VIOS B en SAVV.  
 
Sociabiliteitscommissie (Tom Groot Zevert) 
Tom geeft aan dat het moeilijke woord sociabiliteit ‘gegoogled’ kan worden. Google geeft dan de 
volgende definitie: “Het vermogen om (nieuwe) sociale contacten aan te gaan bedoeld. Ben je erg 
sociabel, dan vind je het leuk om in het gezelschap van anderen te verkeren, stap je probleemloos op 
mensen af en meng je je gemakkelijk in gezelschap.” Na deze definitie geeft google al snel een link 
naar de VIOS site.  
 
In zijn toelichting geeft Tom aan welke activiteiten in de afgelopen periode zijn georganiseerd. Enkele 
hiervan zoals het dartoernooi en jaarafsluiting zullen een vervolg krijgen. In ieder geval heeft de 
commissie als doel om op jaarbasis vier activiteiten te organiseren. Als nieuwe activiteit dit seizoen 
wordt gedacht aan een casinoavond. Leden zullen over de te houden activiteiten verder geïnformeerd 
worden via de website en andere communicatiekanalen. 
 
‘De Ondergrondse’ (Bennie te Veluwe) 
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‘De Ondergrondse’bestaat uit 13 personen. Zij voelen zich nog jong maar gaan toch naar een 
gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Hierin ligt dan ook de kwetsbaarheid van deze groep. Op papier levert 
deze groep 7500 uur per jaar. Echter ouderdom zorgt voor een achteruitgang van 10%. Dus… 
 
In 2010 is deze groep begonnen. Doelstelling toen was het neerleggen van een mooie acccommodatie. 
Hierin zijn zij ver gekomen. Van alles is gedaan. Aanpassingen in drainage, plaatsen van portocabins, 
aanleg kunstgras, renovatie kleedlokalen, legionellabestrijding, aanpassingen entree 
(fietsenstalling/kunstwerk) en vele andere kleinere klussen. Verwachting is dat de grote klussen gedaan 
zijn. Er is nog een to-do-list met 35 actiepunten.  
 
Schoonmaak van kleedlokalen wordt gedeeltelijk gedaan door de Ondergrondse. Hiertoe is een 
schrobmachine aangeschaft. Hiermee wordt ondersteuning verleend aan Agatha klein Nijenhuis. Iedere 
maandag komen de mannen van ‘de Ondergrondse’ bij elkaar. Werkbesprekingen zorgen ervoor dat de 
to-do-list wordt bijgewerkt.  
 
Voorzitter Theo Helmers benadrukt het belang van ‘de Ondergrondse’. Ze verdienen een standbeeld 
maar ze hebben al een andere geplaatst. Waarvan akte! 
 
 

13. Rondvraag 
 

▪ Michel Ballast geeft aan dat sinds een jaar gebruik gemaakt wordt van VTON. Vraag is of dit 
geëvalueerd is en of het naar tevredenheid wordt gebruikt. Luke te Woerd geeft aan dat er een 
evaluatie (voor bestaand kader) en introductie (voor nieuw kader) is gehouden. VTON levert een 
nuttige bijdrage en is een meerwaarde voor het kader. Toch kent VTON enkele beperkingen en moet 
het kader moet daar bij gebruik zelf een eigen draai aangeven. Luke heeft inzichtelijk in welke mate 
het systeem gebruikt wordt door het kader en dit is naar tevredenheid. Aankomend seizoen wordt 
VTON uitgenodigd om nog een extra training te geven aan het kader. Dit is een onderdeel van het 
contract. 

▪ Ten tweede geeft Michel Ballast aan het wenselijk te vinden dat het trainingsveld belijnd wordt. 
Namens ‘de Ondergrondse’ geeft Bennie te Veluwe aan dat zij faciliteren. Indien het bestuur het 
wenselijk vindt zal ‘de Ondergrondse’ deze opdracht op zich nemen. 
➢ … 

▪ Peter Berendsen vraagt of het trainingsveld niet meer ingezet kan worden als blijkt dat het 
kunstgrasveld intensief wordt belast. Voorzitter geeft aan dat het bestuur overweegt om 
onderhoudskosten trainingsveld te verminderen en zo meer geld te reserveren voor vervanging 
kunstgras. Een andere benadering welke uiteindelijk naar hetzelfde doel, geld nuttig besteden, moet 
leiden. 
➢ … 

▪ Brent Nijhuis geeft aan dat de belijning op velden onduidelijk is. In overleg met ‘de Ondergrondse’ 
wordt geprobeerd verbetering te vinden. Resultaten zijn ook afhankelijk van wettelijk toegestane 
middelen.  

▪ Ten tweede vraag Brent Nijhuis of er een tablet geregeld kan worden voor gebruik in combinatie met 
de wedstrijdzaken app. Bestuur neemt vooralsnog standpunt in niets aan te schaffen en te bekijken. 
Dit in verband met diefstalgevoeligheid / kans op zoek raken van een tablet.   
➢ … 

▪ Ivo Scharenborg vraagt wat het beleid is inzake trainingspakken en gebruik kleuren. Voorheen 
waren de kleuren van trainingspakken geel. Dit seizoen zijn de pakken voor Vrouwen-1 zwart, waar 
voorheen een afwijking op kleuren niet mogelijk was. Het bestuur heroverweegt dit beleid en zal er 
op terug komen. 
➢ … 

▪ Bas Hommelink geeft toelichting op het thema krimp. Binnen het kader van dorpsvernieuwing zijn 
binnen Beltrum verschillende acties opgestart. Het blijkt dat verschillende partijen elkaar meer 
opzoeken in samenwerkingsverbanden. In Beltrum is dit proces al enige tijd gaande. Dit heeft 
geresulteerd in een tweede prijs bij de dorpsvernieuwingsprijs. Geconcludeerd wordt dat Beltrum het 
goed voor elkaar heeft. 
➢ … 

 
   

14. Sluiting 
Voorzitter merkt tot slot op dat hij het gevoel heeft dat we als vereniging op de goede weg zijn. Hij 
bespeurt veel enthousiasme, een belangrijk goed. Deel complimenten uit aan een ieder om je heen, zo 
komen we verder. Na deze woorden sluit voorzitter Theo Helmers de vergadering. 
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Aldus opgemaakt de 25ste September 2017 
 
 
 
 
 
Theo Helmers     I. Spilman, 
voorzitter      secretaris 
 
       M. Heutinck 
       notulist 


