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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2018 
 
Datum: Maandag 1 oktober 2018 

Tijd: 20.00 - 22.30 uur 

Aanwezig:  46 leden  
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Michel Ballast; Ronnie Heutinck, Luc Nijhuis, Ivo Scharenborg, Joost Tuinte, Bas 

Hommelink, Luke te Woerd, Leo Groot Zevert, Ellen te Stroete, Joris Dute en Peter 
Berendsen (later), Martin Grotenhuis. 

   

 
1. Opening 

Op maandag 1 oktober 2018 komen de leden van v.v. V.I.O.S. Beltrum bij zaal ‘Spilman’ bijeen voor de 
jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter heet 46 leden welkom en 11 leden hebben zich afgemeld.  
 
De voorzitter benoemd kort de agenda. Voor de pauze is vooral een terugblik op afgelopen seizoen en 
na de pauze vooruitblik naar de toekomst.  
Het afgelopen jaar, was een bijzonder en mooi jaar voor V.I.O.S.. Zo was er natuurlijk de promotie naar 
de 3

de 
klasse voor ons eerste elftal, mochten we de regionale bekerfinales oraniseren, wist JO17-1 

zowel kampioen als bekerwinnaar te worden en wist meester-sproeier Willy Ribbers zelfs het NOS-
journaal te halen. Kortom, een succesvol seizoen in onze historie.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken, mededelingen zijn als volgt: 
De bovenstaande afmeldingen worden opgesomd.  
Aansluitend wordt stil gestaan bij het overlijden van leden en vaste supporters van het eerste elftal te 
weten, Leo te Bogt, Gerrie Luttikholt en Wilma Ballast.  
 

3. Notulen vorige vergadering 
Afgelopen jaar is de ledenvergadering gehouden op 25 September. De notulen zijn opgemaakt door 
interm-secretaris Marco Heutinck ivm afwezigheid secretaris Ivo Spilman en nadien gepresenteerd op 
onze website. Er zijn geen opmerkingen, waarna ze worden geaccordeerd door Theo Helmers en Ivo 
Spilman. 
 

4. Jaarverslag 2017-2018 
Net als voorgaande jaren wordt met behulp van een PowerPoint presentatie de hoogtepunten per 
maand doorgenomen. De toelichting werd gedaan door Ivo Spilman. 
 

5. Financieel overzicht 2017-2018 
Naast dat afgelopen seizoen voor V.I.O.S. Voetbal op sportief gebied een succesvol jaar was, was het 
financieel volgens penningmeester Roald ook een goed jaar. Dit komt grotendeels door verhoogde 
kantine-inkomsten en de eenmalige contributieverhoging van januari 2017. Desondanks waren de 
contributie-inkomsten iets lager dan begroot, maar dit heeft vooral te maken met daling aantal leden.  
Echter aangezien de gemiddelde leeftijd van de leden toeneemt, zijn de inkomsten niet gedaald t.o.v. 
vorig jaar. Een senioren lid betaald immers meer dan een jeugdlid.  
De balsponsoring valt tegenwoordig onder financiën SAVV, mede waardoor inkomsten vanuit 
sponsoring iets is afgenomen. De werkelijke kantine-inkomsten licht gezakt, omdat het aantal 
kantinediensten door V.I.O.S. Voetballeden lichtelijk is afgenomen (daling van ca. 5% t.o.v. aantal jaren 
geleden). De verhoging in entree-inkomsten is een afspiegeling van het succes van Heren 1 en de extra 
promotiewedstrijden. Onder de overige opbrengsten vallen een anonieme gift en een bijdrage vanuit de 
ontbijtsessie Heren 2. Dergelijke acties wil het bestuur dan ook alleen maar promoten.  
 
Aangezien komend seizoen nieuwe kleding wordt aangeschaft, is er een extra reservering geboekt voor 
het kledingfonds. De aanschaf van de portocabin en verlichting veld 2 zijn na dit boekjaar 100% 
afgeschreven en verdere vaste activa vallen tegenwoordig onder SAVV.  
 
Roald concludeert dat er sprake is van een gezonde positie, waarbij er ook weinig verplichtingen zijn 
aan derden.  
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Ton Scharenborg vraagt of alle vorderingen tegenwoordig nog geïnd kunnen worden. RV geeft aan dat 
er geen tot erg weinig wanbetalers en/of failliete sponsoren zijn.  
 
Theo Helmers merkt op dat een aantal jaren geleden prognoses zijn gemaakt over ledenaantal. Mede 
door te investeren het Recreatief Voetbal hebben we een verdere teruggang in ledenaantal kunnen 
voorkomen. Dat we nog een dikke 590 leden hebben stemt het bestuur erg tevreden. 
Daarnaast weten we de oudere jeugdleden vaak te behouden tot een overgang naar het 
seniorenvoetbal.  
In eerste instantie keuze geen lidmaatschap, wellicht een keer kantinedienst draaien.  
Het bestuur heeft bewust gekozen om deelnemers lopersgroep, bootcamp, en Recreatief Voetbal op 
zondagochtend in eerste instantie niet tot een lidmaatschap te verplichten, maar een Open Club 
houding aan te nemen. Eerst zorgen dat we de mensen naar binnen halen, waardoor we wellicht op 
een ander gebied ook weer profijt uit halen. Bijvoorbeeld door (extra) kantinediensten te draaien, etc.  
 
Thijs te Brake geeft aan dat men dit seizoen begon met 4 mini-F spelers en na 6 weken al 12 spelers 
had. Oftewel er is nog wel degelijk jeugd in Beltrum. Daarnaast liggen er wellicht nog kansen in Voor-
Beltrum nu de Willebrodus-school gaat sluiten..  
 

6. Verslag kascommissie 2017-2018 
De kascommissie, bestaande uit Leo Groot Zevert en John Wolterink, geeft aan de financiële cijfers 
onlangs te hebben doorgenomen. Bij afwezigheid van Leo Groot Zevert geeft John Wolterink aan dat de 
kascommissie dan ook het bestuur decharge verleent aangaande het financiële beleid in het seizoen 
2017-2018. 
Theo Helmers geeft aan dat Roald het penningmeesterschap, voor de meesten op de achtergrond, 
uitstekend invult en geeft dan ook complimenten aan Roald.  
  

7. Benoeming kascommissie 2018-2019 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Leo Groot Zevert de kascommissie verlaten Twan te Woerd geeft aan de vacante positie 
wel te willen innemen. De kascommissie 2018-2019 wordt gevormd door John Wolterink en Twan te 
Woerd. 
 

8. Begroting en contributie 2018-2019 
Roald geeft aan dat Ledenaantal 18+ komend seizoen nagenoeg gelijk blijft, waardoor opbrengsten 
contributies dan ook gelijk is gehouden aan afgelopen seizoen. De kosten richting SAVV worden wel 
geïndexeerd en ook de vergoedingen van de trainers wordt hoger begroot. De Technische Commissie 
komt hier nog op terug, maar dit heeft vooral te maken met de promotie en aanstelling Hoofd 
Opleidingen. Daarnaast is afgesproken om in te zetten op kwaliteit bij jeugdkader/-trainers. 
 
Pascal te Bogt vraagt of de kantine-omzet van de bekerfinales ook in de cijfers is meegenomen. 
Roald geeft aan dat Sportcentrale V.I.O.S. werkt met kalenderjaren, waardoor deze cijfers nog niet 
meegenomen konden worden. 
  
Ton Scharenborg vraagt of de afspraken m.b.t. gereduceerde tarieven consumpties tijdens activiteiten 
afdeling Voetbal is terug te zien in de cijfers.  
Roald geeft aan dat dit zeer zeker het geval is. Het netto- resultaat van een activiteiten avond kan soms 
wel 1.000,- á 1.500,- euro zijn.  Het loont zich dan ook om wat te organiseren. Ton vult aan dat dit een 
win-win situatie kan zijn. Dit werkt sneller dan een contributieverhoging en levert tevens ook nog goede 
PR op.  
Theo geeft tot slot aan dat intern verbruik tegenwoordig tegen kostprijs wordt doorbelast.  
Anton Helmers vraagt of er bij het gereduceerde tarief voor activiteiten een pijpje nog steeds € 1,50 
kost. Theo geeft aan dat dit niet het geval is en dat dit sinds afgelopen jaarafsluiting reeds € 2- is.  
 
Ton Scharenborg vraagt of het aan de kostenkant nog uitmaakt of een trainer een intern of extern 
persoon is.  
Roald geeft aan dat m.b.t. de begroting een inschatting is gemaakt op basis van een passende beloning 
bij de functie.  
Als bestuur zijn we ons bewust van onze verantwoording om een toekomstig bestuur niet op te zadelen 
met het verleden, maar moeten we wel investeren op kwaliteit.  
 
Het bestuur stelt voor om geen contributieverhoging toe te passen, maar enkel te indexeren. De 
vergadering gaat unaniem akkoord.  
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9. Bestuursverkiezing 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij Ivo.  
 
Benny Krabbenborg en Roald Visser zijn periodiek aftredend, maar zijn tevens beiden bereidt gevonden 
om nog 3 jaar door te gaan.  
Roald heeft sinds 2009 zitting in het bestuur, waarvan de laatste 6 jaar als penningmeester.  
Benny heeft sinds 2015 zitting in het hoofdbestuur, naast zijn functie als jeugdvoorzitter. Ondertussen 
zijn we wel reeds bezig met zoektocht naar opvolging voor jeugdvoorzitterschap. Mocht men geschikte 
kandidaten kenen, laat het weten.   
Beiden worden unaniem door de vergadering herkozen in hun functie.  
 
Marco Heutinck heeft sinds 1994 zitting in bestuur, waarvan maarliefst 18 jaar als secretaris. Hierna 
volgt een hele opsomming door Theo van diverse werkzaamheden welke Marco voor V.I.O.S. Voetbal 
uitvoert, waaronder huisfotograaf, webmaster, PR-commissie, etc. 
Marco heeft onlangs aangegeven dat het tijd is voor verversing, wil komend jaar op zoek naar 
opvolging. Marco zal dan afscheid nemen als bestuurslid, maar wil veel van zijn huidige activiteiten wel 
voortzetten.  
Marco vult aan dat hij het gevoel heeft dat de laatste jaren een aantal goede slagen gemaakt zijn, 
waarbij ook diverse personen bereidt zijn gevonden om bestuurlijke taken in te vullen.  
 
Ronald Stapelbroek neemt als vice-voorzitter het woord. Tijdens de afgelopen gemeenteraadverkiezing 
is Theo Helmers benoemd tot raadslid van het CDA in de gemeente Berkelland. Na enig beraad en 
zeker met spijt heeft Theo het bestuur medegedeeld dat hij vindt dat hij deze rol niet kan combineren 
met het voorzitterschap van een voetbalclub. Theo heeft 7 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur, 
waarvan 4 jaar als voorzitter. Daarnaast was hij voor Benny Krabbenborg de jeugdvoorzitter. Als 
hoogtepunt in zijn voorzitterschap mag toch wel het Open Dorp ‘Met mekare, veur mekare’ op 10 mei 
2015 genoemd worden.  
Theo heeft aangegeven beschikbaar te zijn totdat er een nieuwe voorzitter is en hij blijft dan ook 
demissionair beschikbaar. Het bestuur hoopt binnen bepaalde tijd een nieuwe voorzitter te kunnen 
voorstellen, echter is het nog niet gelukt hem of haar te vinden voor deze ledenvergadering.  
 
Ton Scharenborg vraagt of dit betekend dat er binnen het huidige bestuur geen opvolger zit? 
Theo geeft aan dat het klopt dat op dit moment niemand uit het huidige bestuur dit ambieert. Dit is ook 
de reden dat het bestuur TH heeft gevraagd om tot opvolging de functie demissionair voor te zetten. 
Het bestuur stelt een profielschets op, waarin onder andere komt te staan dat de opvolger een visionair 
en familieman moet zijn. Dit zijn kenmerken, welke volgens het bestuur benodigd zijn.   
Theo vult aan dat we zoeken naar iemand die aan de buitenkant V.I.O.S. goed cq nog beter kan 
verkopen. We mogen best nog wat trotser worden op onszelf. Dit zal afstralen op de club, waardoor er 
wellicht ook eenvoudiger sponsorinkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarnaast is continuïteit ook 
erg belangrijk zouden we liefst een voorzitter willen hebben die ca. 6 – 8 jaar beschikbaar is.  
 
Theo geeft aan dat hij met pijn in het hart aftreedt, maar dat dit zijn inziens de enige juiste beslissing 
voor beide partijen is.  
 
Bestuur vraagt mandaat aan vergadering om zelfstandig een opvolger te benoemen. 
Een meerderheid van de vergadering gaat akkoord en geeft aan vertrouwen te hebben in het bestuur. 
Bestuur geeft aan dat als er meer informatie beschikbaar is, deze uiteraard gedeeld zal worden.  
 
Pauze 
 

10. V.I.O.S. van morgen 
Benny Krabbenborg neemt het woord. Hij blikt kort terug op bijeenkomst van 9 april j.l. Er waren 13 
leden aanwezig inclusief voltallig bestuur en jeugdcie. Een van de conclusies van die avond was dat de 
oorspronkelijke naamgeving ‘bestuurders van morgen’ wellicht leden kon afschrikken om deel te 
nemen. Vandaar dat de werktitel nu dan ook ‘V.I.O.S. van morgen’ is. Het bestuur is op dit moment 
bezig om een vervolg te geven aan deze eerste interessante avond.  
 
Ton Scharenborg vraagt wat men gedaan heeft om meer leden te enthousiasmeren. Het bestuur geeft 
aan dat men nu vooral via mail, V.I.O.S.-wijzer en Sportlink is uitgenodigd.  
Wellicht willen we enkele sub-groepen nog bijeenroepen om langer over de punten te discussiëren.  
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11. Samenwerking Stichting Survival 
Ronald Stapelbroek neemt het woord. Ons sportpark openstellen voor o.a. de Lopersgroep en 
Bootcamp zijn reeds voorbeelden van de Open Club die we als V.I.O.S. Voetbal graag willen zijn.  
Daarnaast zijn we in 2017 reeds benaderd door Stichting Survival om te onderzoeken of zij ook gebruik 
kunnen maken van ons sportpark. N.a.v. deze vraag heeft V.I.O.S. Voetbal een financieel plaatje bij het 
bestuur van Stichting Survival neergelegd. Echter was men bezig met een haalbaarheidstudie op een 
andere locatie. Het heeft dan ook even geduurd voordat Stichting Surival hier op terug is gekomen, 
waarna men uiteindelijk voor locatie De Sonders heeft gekozen. Onlangs is een kerngroep opgericht 
welke de plannen verder uitwerken en zijn er reeds gesprekken met gemeente geweest. Dit ook om de 
plannen bij hen in de week te leggen, aangezien de gronden ook van de gemeente zijn. De kerngroep 
wil voor het einde van het jaar een projectplan en PvE opstellen en de subsidieaanvragen bij provincie 
en gemeente indienen, waarbij men ondersteund wordt door een procesmanager vanuit Achterhoek in 
Beweging. Het team hoopt dan uiteindelijk in april / mei 2019 de beschikking binnen te hebben, zodat 
de aanleg nog voor de zomer uitgevoerd kan worden. 
Ronald laat een bovenaanzicht met enkele 3D-impressie zien. Van het huidige trainingsveld zal ca. 

4.000m² ingericht worden maar blijft er nog minimaal 1 volwaardig voetbalveld over, zodat hier in 

toekomst ook nog een veld gerealiseerd kan worden mocht dit nodig zijn. 
Te zijner tijd zal de kerngroep de Ondergrondse betrekken, omdat zij kennis hebben van de huidige 
situatie. Deze werkgroep valt dan onder de kerngroep. 
Met de Stichting Survival zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. 
Zowel V.I.O.S. Voetbal als de kerngroep gaan voor een hoogwaardige accommodatie en worden dan 
ook hoge eisen gesteld aan de uitstraling. Het moet een echte upgrade worden van ons sportpark. 
Daarnaast heeft V.I.O.S. Volleybal de kerngroep ook nog benaderd om 2 beachvolleybalvelden in het 
plan kunnen realiseren. Er wordt bekeken of dit mogelijk is, maar in principe geldt hoe meer deelnemers 
mee doen in het plan, hoe meer subsidie er beschikbaar zou kunnen komen. 
 
Bennie te Veluwe geeft aan dat wederzijds respect en sfeer op het sportpark er belangrijk is.   
Ronald erkent dit en geeft tevens aan dat V.I.O.S. Voetbal belang hecht aan complete integratie binnen 
ons sportpark. Dit betekend onder andere dat er geen separate kantine o.i.d. zal worden gerealiseerd.  
 
Bestuur is van mening dat we figuurlijke hekwerken moeten wegnemen en dat we een echte Open Club 
willen zijn voor de (Beltrumse) samenleving.  
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten we sportpark openstellen voor sportactiviteiten van 
derden. Het survivalbosje aan de Damweg blijft beschikbaar voor trainingen jeugd op zondagochtend. 
Daarnaast komt er ook geen open water op De Sonders.  
De nieuwe accommodatie bij V.I.O.S. is vooral bedoeld voor trainingsavonden met verlichting. E.e.a. 
betekend uiteraard een toename van seniorenleden naar sportpark De Sonders en de kantine.  
Daarnaast is het ook een substantiële inkomstenbron voor SAVV. Stichting Survival betaald immers 
huur van gebruik grond en kleedkamers.  
 
Vincent Papen vraagt zich af of de ondergrond van de gemeente is en hoe dit gaat met allerlei 
opstallen? Ton Scharenborg geeft aan dat er een erfpachtconstructie van 30 jaar met gemeente is 
afgesloten. Daarnaast heeft gemeente de verantwoording om sport te faciliteren, dus zal men deze 
erfpachtconstructie na 30 jaar vast en zeker voortzetten.  
Vincent vraagt of het geen optie is om het grondstuk in eigen beheer te krijgen? Ton geeft aan dat dit de 
eerste 30 jaar in ieder geval niet aan de orde zal zijn. Wellicht daarna wel.  
Arnold Groot Severt vraagt of V.I.O.S. net als bij sc Neede ook hindernissen rondom het veld krijgt. 
Ronald geeft aan dat dit niet de bedoeling is en dat er echt op kwaliteit en uitstraling wordt gestuurd.  

 

12. Kijkje in de keuken 
Jeugdcommissie (Bennie Krabbenborg) 
Het ‘oude’ jeugdbeleidsplan is afgelopen periode herzien en geactualiseerd.  
Voor JO12-1 recent een trainer gezocht en gevonden in de persoon van Grollenaar Max de Vries die 
deze talentvolle groep één keer per week gaat trainen. Daarbij gaat het echter niet alleen om de goede 
voetballers, maar ook om de minder goede voetbal naar een hoger plan te tillen.  
Bij de jeugd is de krimp ondertussen enigszins merkbaar. Zo hebben we op dit moment slechts één 1 
JO13-elftal. Dit betekend over twee jaar slechts één JO15-efltal, enzovoort, enzovoort. 
V.I.O.S. Voetbal is drukdoende om binnen school gym te promoten. Dit komt de motoriek ten goede. 
Ook dit jaar zullen we wederom een Vriendinnendag organiseren. Het Hoofd Opleidingen is ook 
onderdeel van de Jeugdcommissie en dit komt ook terug in het jeugdbeleidsplan.  
Thijs te Brake heeft aangegeven na dit jaar te stoppen en is men bezig met zijn opvolging. Ook Benny 
wil binnen afzienbare tijd stoppen als jeugdvoorzitter.  
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Technische commissie (Ronald Stapelbroek) 
Afgelopen seizoen is afscheid genomen van voorzitter Bas Hommelink. We bedanken Bas voor zijn 
inzet de afgelopen jaren. Ronald Stapelbroek en Gerrit Hilhorst treden toe tot de TC. Net als de nog aan 
te stellen Hoofd Opleidingen.  
Onlangs is er een zogenaamde klankbordgroep opgericht. Gedachten hierachter is om positief kritische 
supporters te vragen hoe zij het voetbal beleven. Deze groep zal minimaal 3x per jaar bijeenkomen.  
In september is begonnen met werven van een Hoofd Opleidingen. Hiervoor is een profielschets 
opgesteld, waarbij we vooral op zoek zijn naar iemand die V.I.O.S. voor een langere periode een warm 
hart toedraagt, trainers zal opleiden en aanspreekpunt naar KNVB zal zijn. 
Ondertussen hebben zicht 3 potentiële kandidaten gemeld, waarvan er één direct door de TC is 
afgewezen. De andere twee personen zijn vorige week op gesprek geweest. De TC is er nog niet 
geheel uit, maar hoopt de nieuwe Hoofd Opleidingen (H.O.) op korte termijn te kunnen presenteren. 
Zoals aangegeven door Roald hoort hier ook een bepaalde vergoeding bij. Naast dat H.O. zitting neemt 
in de TC, zal deze ook periodiek overleg hebben met H3 als aansluiting op selectie, dames en 
jeugdcommissie (deels ook gewaarborgd door Luke te Woerd in de TC). Daarnaast zal de H.O. 
verantwoordelijk zijn voor het bewaken en professionaliseren van de cultuur en tevens de normen en 
waarden binnen de club waarborgen.  
 
Kledingfonds (Ton Scharenborg) 
Op dit moment zijn 2 dames, te weten Ellen ten Dam en Corine te Bogt – Roerdink, jaarlijks erg druk 
met het kledingfonds. Nogmaals complimenten naar deze dames.   
Mede op verzoek van deze dames wil Ton het kader er nogmaals op wijzen, dat teams zelf kunnen 
inventariseren wat er vervangen moeten worden, zodat de dames hierin ontlast worden. Daarnaast is 
het teleurstellend om te zien dat er nog wel eens een volgepakte kledingtas in de hal bij de kantine een 
aantal dagen blijft staan voordat het gewassen wordt, waardoor kleding verspocht.  
Ton geeft aan dat het kledingfonds niet bedacht is om geld te verdienen, maar door er verstandig mee 
om te gaan kan er wel geld overgehouden worden waardoor vernieuwing eenvoudiger gaat. De 
kledingcommissie en de sponsorcommissie hebben geconcludeerd dat de kwaliteit van de huidige shirts 
na 7 seizoenen nog steeds relatief erg goed is, echter verandert het sponsorlandschap in de loop der 
jaren ook aanzienlijk. Daarnaast is de afgelopen periode gebleken dat er ook veel onkosten gemaakt 
worden voor vervanging van de sokken. De rek is er snel uit en ze slijten snel.  
 
Marco Heutinck vraagt of er een groot prijsverschil zit in merkkleding ten opzichte van ‘merkloos’.  
Ton geeft aan dat een getailleerd merkshirt ca. 1,5 á 2x duurder zal zijn dan het huidige shirt.  
 
Vincent Papen geeft aan dat hij van mening is dat destijds bewust is gekozen om één lijn voor de 
gehele vereniging te kiezen en geen onderscheidt in elftallen te maken.   
Ton geeft aan deze vraag inderdaad graag aan de vergadering te stellen om zo de mening van de 
leden te polsen..  
 
Clemens Wiegerinck vraagt of de merkkleding ook langer meegaat dan merkloze kleding. Ton geeft aan 
dat hij verwacht van niet. Daarnaast gaat merkkleding om een aantal jaren uit de roulatie, waardoor 
deze niet meer verkrijgbaar zal zijn. 
  
Ton geeft aan dat kleurstelling verhoudingsgewijs zijn vastgelegd in de statuten. Hier zal uiteraard 
rekening mee gehouden worden.   
Theo Helmers vraagt aan de vergadering of men akkoord is men het aanstellen van een commissie 
welke een nieuwe tenue zal uitkiezen.  
De tweede vraag aan de vergadering is of we (deze commissie) moeten kiezen voor één lijn voor de 
gehele vereniging of mag er uitzondering gemaakt worden voor onze uithangborden Heren 1 en Dames 
1. Na enige discussie concludeert de voorzitter dat de vergadering akkoord met het samenstellen van 
een commissie welke de vrijheid heeft om een nieuw tenue te kiezen i.s.m. het hoofdbestuur en dat de 
vergadering vindt dat de gehele club in één en dezelfde kleur- en samenstelling moet voetballen.  
 
Peter Berendsen vraagt of het ook mogelijk is om polo-shirts voor het kader te realiseren vanuit het 
kledingfonds.   
Ton geeft aan dat de bijdrage voor het kledingfonds enkel door spelende leden bijeen wordt gebracht 
en dat het kledingfonds destijds niet zo bedoeld is. Wellicht is er uit een ander potje hiervoor nog wel 
geld beschikbaar. Als men nog potentiële sponsoren weet, dan hoort de sponsorcommissie het graag 
en wil men deze graag benaderen.  
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Twan te Woerd vraagt aan de vergadering of we dan kiezen voor de goedkopere variant of een 
duurdere variant. We hebben een mooie accommodatie en daar hoort volgens Twan ook een modern 
tenue bij.  
Ton concludeert dat de vergadering heeft aangegeven, dat we proberen om binnen huidige budget te 
zoeken naar een tenue en dat de commissie met een voorstel richting bestuur dient te komen.  
 
Wouter te Woerd stelt voor om een enquête onder de leden te houden wat men wil.  
Theo geeft aan dat dergelijke besluiten op de ledenvergadering genomen zouden moeten worden en 
dat de commissie, met welbevinden van het bestuur, zelf beslissingsbevoegd moet zijn. Personen die 
hierin mee willen denken, kunnen zich aanmelden voor de commissie.  
 
Benny Krabbenborg vraagt of nieuwe tenues scheidsrechters hierin ook meegenomen kunnen worden. 
Ton geeft aan dat hiervoor hetzelfde geldt als voor de polo’s kader. Dit komt uit een ander potje. 
Voor aanstaande zaterdag zijn alle huidige scheidsrechters uitgenodigd en ontvangen de jeugd- en 
seniorenscheidrechters een nieuw tenue.  
Tot slot verzoek Benny het kader om de V.I.O.S. winterjassen enkel op de velden te gebruiken en niet 
privé. De jassen dienen voor alle kaderleden beschikbaar te zijn en zijn bedoeld voor V.I.O.S. 
activiteiten.  
 
SAVV incl. financieel verslag (Marco) 
Marco ligt kort de financiële cijfers van SAVV toe 
De sponsorinkomsten zijn naar beneden gegaan tov vorig boekhoudjaar omdat destijds een inhaalslag 
is gemaakt over 2 jaar. 
De onderhoudskosten zijn lager omdat we nu een 0-stand bereikt hebben en het sportpark er weer up 
to date bij ligt. Nu enkel kosten voor jaarlijks onderhoud en zijn er geen grote uitgaven geweest. 
Er is een reservering opgenomen om het kunstgras over ca. 10 jaar te kunnen vervangen.  
 
Er zijn enkele incidentiele baten onder andere door een beklag over de hoogte van de OZB-belasting. 
Hierover is reeds een uitkering ontvangen.  
Er heeft een doorbelasting richting Touwtrek plaatsgevonden over de afgelopen jaren vanwege 
verhoging energiekosten.  
Komende jaren als doelstelling op het resultaat structureel te verhogen, zodat de reservering voor 
vervanging kunstgras en vernieuwing accommodatie voldoende is.  
 
Jelle Klein Gunnewiek vraagt of er wel eens wordt overgestapt van energieleverancier. Marco geeft aan 
dat mede op advies KNVB energie via collectie inkoop Sportstroom wordt afgenomen. Daarnaast bleek 
uit een externe check dat de huidige energiekosten marktconform zijn.  
Mocht je echt willen besparen, dan zou je bijvoorbeeld moeten investeren in zonnepalen.  
 
Ton geeft aan dat de onderhoudskosten van de velden per jaar kunnen wisselen, omdat er nu een 
regiecontract is met de Hacron. In overleg met De Ondergrondse wordt wekelijks bekeken welk 
onderhoud er gepleegd moet worden. Zo wordt onnodig onderhoud vermeden en extra onkosten 
beperkt.  
 
Bennie te Veluwe geeft aan dat hij als bestuurslid SAVV zorgen maakt om de huidige opgebouwde 
reservering. Deze is nog niet op niveau zoals deze destijds geprognotiseerd is.  
Destijds waren o.a. rentes anders ingeschaald dan nu blijkt te zijn, daarnaast heeft upgraden tot 0-stand 
meer onkosten met zich meegebracht.  
Marco geeft aan dat we als bestuur ons er van bewust zijn dat als de vraag komt om het kunstgras te 
vervangen, we hier aan moeten voldoen. Daarom moet de jaarlijkse resultaat en daarmee de 
reservering ook omhoog.  
 
Pascal te Bogt vraagt of er rekening wordt gehouden dat we achter lopen op de reservering? En weten 
we wat het huidige vervangingsvraagstuk bij sv Grol kost?  
Marco geeft aan dat binnen V.I.O.S. en SAVV goed gekeken wordt aan welke knoppen we moeten 
draaien om deze reservering op peil te brengen. Daarnaast zijn de gelden op dit moment binnen de 
vereniging wel beschikbaar, doordat de voetbalvereniging V.I.O.S. voldoende geld in kas heeft.  
 
Benny vult aan dat we één club zijn met ons allen. Zo is Ton erg druk met sponsoring, maar hierin kan 
eenieder wat betekenen. Belangrijkste is dat we het met z’n allen doen.  
 
 



 
4 september 2019 2018-NOTULEN LV 1 OKTOBER 7/7 

13. VOG-verklaringen 
Ivo Spilman geeft tekst en uitleg bij het nog op te stellen VOG-beleid V.I.O.S. Voetbal.  
Op dit moment is Anny Helmers aangesteld als Vertrouwens Contact Persoon. Zij is een eerste 
aanspreekpunt voor elk lid, ouder of vrijwilliger bij een incident. Zij kan deze persoon eventueel in 
contact brengen met een Vertrouwens Persoon van het NOC*NSF.  
Als club willen we een veilige omgeving zijn voor alle leden en vrijwilligers. Mede hierom willen we als 
club voor alle vrijwilligers een VOG-verklaring aanvragen. Via een subsidieregeling van het NOC*NSF 
kan V.I.O.S. Voetbal voor alle vrijwilligers een gratis screening aanvragen op profiel 84 (omgang met 
personen en minderjarigen) en profiel 85 (belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen). We 
zullen als bestuur het goede voorbeeld geven als een eerste een verklaring aanvragen. Daarna worden 
voor alle vrijwilligers een verklaring aangevraagd. De leden ontvangen hierover een mail vanuit het 
ministerie van Justitie en Veiligheid met het verzoek om enkele gegevens in te vullen en akkoord te 
geven op de aanvraag. Hiervoor dient men in te loggen met een DigiD-code. Na screening en 
goedkeuring zal men een VOG-verklaring per post ontvangen. Ivo verzoekt de leden om deze originele 
verklaring in te leveren. De verklaringen worden bij het secretariaat bewaard en na afloop lidmaatschap 
vernietigd.  

 

14. Rondvraag 
 Gerrit Hilhorst geeft aan dat V.I.O.S. Voetbal in de gelukkige omstandigheid is dat we 3 dames 

elftallen hebben. De MO19-1 zijn vorig seizoen vroegtijdig overgeheveld naar senioren en aangevuld 
met 5 meisjes vanuit sv Grol. Op dit moment is enkel Heleen Helmers kaderlid Vrouwen 2 en traint 
Roy Tammel deze dames. Het bestuur is nog op zoek naar aanvulling. Indien men personen weet, 
meldt je dan bij Gerrit of Heleen.  

 Benji Beunk vraagt hoe wordt omgegaan met AVG-wetgeving zoals foto’s tijdens thuiswedstrijden?  
 ISp geeft aan dat deze inspanningswet inderdaad sinds 25 mei van kracht is. Als club zijn we 

volop bezig met beleid hieromtrent en komen hier dan ook nog op terug. Zo is er al wel via de 
KNVB een check gedaan met daarin aantal adviezen.  

 Brent Nijhuis merkt op dat Recreatief Voetbal niet op agenda stond bij Kijkje in de Keuken. Brent 
heeft zelf persoonlijk vraagtekens bij huidige beleid rondom Heren 4. Volgens hem waren in verleden 
er geen mogelijk om zelf een team samen te stellen.  
 Ronnie te Veluwe merkt op dit absoluut geen vriendenteam is en dat de samenstelling ten alle 

tijden door de Senioren Commissie i.s.m. de leiders zal gebeuren. Naast enkele oud 
selectiespelers bestaat het team ook uit jeugdige spelers welke nog doorgroeimogelijkheden 
hebben naar Heren 3. E.e.a. is met commitment huidige leiders en er is te allen tijde met open 
vizier naar gekeken. 

 Pascal te Bogt wil graag namens stichting Noaberfonds wat vertellen. Stichting Noaberfonds 
beschikt over het financiële overschot dat is ontstaan vanuit verkoop De Wanne. Pascal wil 
V.I.O.S. en/of haar leden uitnodigen om met goede ideeën te komen om aanspraak te maken 
op een financiële bijdrage. Op de website www.naoberfondsbeltrum.nl/ staan richtlijnen en 
nadere informatie.  

 Ton Scharenborg vraagt wie wil zich hard wil maken voor Pupil van de Week? Jammer dat 80% van 
de leden aangeeft dit te missen bij thuiswedstrijden, maar niemand zich hier voor wil inzetten. 
 Jordy Zieverink wil zich hier voor inzetten.  

 Ton geeft aan dat als V.I.O.S. naar de 2
de

 klasse wil / gaat, hij  als supporter graag affiniteit met 1
ste

 
elftal wil behouden. Is dit ergens vastgelegd.  
 Theo geeft aan dat dit in het nieuwe beleidsplan is gewaarborgd. E.e.a. na te lezen op de website.  

 Wilfried Hoitink geeft aan dat Betaald Voetbal scheidsrechter Rob Dieperink op 18 oktober een clinic 
geeft bij FC Winterswijk. Eenieder is van harte welkom.  

   

15. Sluiting 
Theo dankt de aanwezigen en bedankt hen tevens voor hun bijdrage afgelopen seizoen.  
Hiervoor biedt hij namens het bestuur nog een extra consumptie aan.  
 
Voorzitter merkt tot slot op dat hij het gevoel heeft dat we als vereniging op de goede weg zijn. Hij 
bespeurt veel enthousiasme en dat is 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. 
  
Aldus opgemaakt de 1

ste
  Oktober  2018 

 
 
 
Theo Helmers     I. Spilman, 
voorzitter      secretaris      
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