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Verslag jaarlijkse ledenvergadering 2019 
 
Datum: Maandag 23 september 2019  

Tijd: 20.00 - 22.30 uur 

Aanwezig:  44 leden  
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Michel Ballast, Ronnie Heutinck, Bas Hommelink, Joost Tuinte, Boet Leemreize, Anne 

Evers  

 
1. Opening 

Op maandag 23 september 2019 komen de leden van v.v. V.I.O.S. Beltrum bij zaal ‘Spilman’ bijeen 
voor de jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter heet 44 leden welkom en 6leden hebben zich 
afgemeld.  
 
Voorzitter William Slotboom opent de vergadering en heet een speciaal welkom aan aanwezige ere-
voorzitters Ton Scharenborg en  Bennie te Veluwe en aan ereleden Jan Bouwmeesters en Anton 
Helmers. 
  
De voorzitter benoemd kort de agenda. Voor de pauze is vooral een terugblik op afgelopen seizoen en 
na de pauze vooruitblik naar de toekomst.  
 
Voor William is dit de eerste ledenvergadering dit hij mag leiden na zijn aantreden februari j.l.  
William geeft aan dat het een bewogen eerste half jaar was, nadat het eerste elftal degradatie niet kon 
ontlopen naar de 4

de
 klasse KNVB, maar er waren ook mooie kampioenschappen van zowel het tweede 

als het vierde elftal. Bij de dames was de oogst dit jaar niet zo groot, maar de klasse indelingen voor 
komend seizoen geven mooie vooruitzichten. 
Tot slot heeft William in zijn eerste 100 dagen als voorzitter met alle senioren elftallen 
huiskamergesprekken mogen voeren, waarin naast optimisme ook ruimte was voor een kritische noot.  
 

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, Gerrie Luttikholt en Joop Wolterinck  
 

3. Notulen vorige vergadering 
Afgelopen jaar is de ledenvergadering gehouden op 1 oktober.  
Er zijn geen opmerkingen, waarna ze worden geaccordeerd door William Slotboom en Ivo Spilman. 
 

4. Jaarverslag 2018-2019 
Net als voorgaande jaren wordt met behulp van een PowerPoint presentatie de hoogtepunten per 
maand doorgenomen. De toelichting werd gedaan door Ivo Spilman. 
 

5. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend, maar herkiesbaar is Ivo Spilman. Ivo geeft aan zich graag nog maximaal één 
bestuursperiode van 3 jaar in te zetten als secretaris. De vergadering waardeert de inzet van Ivo en 
wordt door de aanwezigen per acclamatie herkozen.  
William maakt direct van de gelegenheid gebruik door te melden dat ook Roald reeds begonnen is aan 
zijn laatste bestuursperiode. Roald zal op de ledenvergadering van 2021 aftreden. Eventuele opvolgers 
zouden zich al mogen / kunnen melden.  

 
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Ronnie te Veluwe. Samen met 4 andere ‘jongeren’, 
waaronder Roald en Ivo, is Ronnie 10 jaar geleden toegetreden tot het hoofdbestuur. William dankt 
Ronnie voor zijn inzet op diverse vlakken binnen de vereniging waaronder het kledingfonds en de 
laatste jaren voornamelijk het recreatieve voetbal.  
Ronnie dankt de aanwezigen voor een mooie en leerzame bestuursperiode. Hiervan heeft hij erg veel 
geleerd, zowel op persoonlijk vlak als op politiek gebied. Daarnaast neemt hij met een gerust hart 
afscheid, omdat de club goed georganiseerd is en er financieel en sportief goed voorstaat.  
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De afgelopen maanden heeft Robin Klein Falckenborg reeds meegelopen met het hoofdbestuur om te 
beoordelen of een bestuurlijke functie hem zou passen. Onlangs heeft hij aangegeven graag toe te 
treden tot het hoofdbestuur. Tot op heden hebben zich nog geen tegenkandidaten gemeld. Voorzitter 
William vraagt de vergadering dan ook om goedkeuring. Met een unaniem applaus wordt de 
uitverkiezing akkoord bevonden en wenst men Robin alvast veel succes en plezier met zijn nieuwe 
functie.  
 
Benny Krabbenborg wordt verzocht om de camera even over te nemen van Marco Heutinck. Al snel 
blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig is. Marco wordt namelijk verzocht om naar voren te komen. Vorig 
jaar tijdens de ledenvergadering heeft Marco aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen, maar 
nog wel één jaar demissionair in het bestuur zitting te nemen ten behoeve van kennis overdracht en 
zoektocht naar eventuele opvolging.  
Het bestuur heeft maar liefst een jaar lang diverse gesprekken en overdrachten gehad, maar is onlangs 
tot de conclusie gekomen dat het een zoektocht naar een speld in een hooiberg bleek om alle 
werkzaamheden van Marco bij één persoon onder te brengen. Gelukkig zag Marco de kansloze 
zoektocht zelf ook al snel in, maar bovenal vindt hij het nog veel te leuk om deel uit te maken van de 
VIOS-familie.  
In overleg met Marco hebben we dan ook besloten dat Marco geen zitting meer neemt in het bestuur, 
maar verreweg de meeste van zijn werkzaamheden nog gewoon buiten het bestuur om door zal zetten.  
 
En kleine greep uit de werkzaamheden van Marco tijdens zijn bestuursperiode: 

* Bestuurslid sinds 1994 
* Secretaris van 1994 tot 2012 
* Sinds oprichting secretaris van SAVV (en eigenlijk ook veelal de penningmeester) 
* Kantinedienstmedewerker 
* Voormalig kartrekker recreatief voetbal en initiator lopersgroep 
* Webmaster / PR-commissie / Aanspreekpunt VIOS-wijzer  
* Huisfotograaf 
* Bestuursrepresentant 1

e
 elftal 

* Kantinedienstmedewerker 
 
En zeer waarschijnlijk zijn we  nog veel meer werkzaamheden van Marco vergeten. William bedankt 
Marco dan ook nogmaals voor zijn bestuurlijke bijdrage en daarmee verdere professionalisering van 
VIOS Voetbal de afgelopen 25 jaar.   
 
Marco richt een woord van dank aan voorzitter William en overige aanwezigen. Hij geeft aan zijn taken 
met erg veel plezier te hebben uitgevoerd en merkt tot slot nog op ‘V.I.O.S. maken we samen’. Als 
iedereen het op zijn eigen manier oppakt, dan zijn we gezamenlijk tot grotere dingen in staat.  

 

6. Afscheid oud-voorzitter Theo Helmers 
William geeft aan dat we eerst een aantal succesverhalen willen benoemen, voordat we afscheid 
nemen van oud-voorzitter Theo Helmers.  
 
In 2009 is Theo begonnen als jeugdvoorzitter van VIOS Beltrum nadat hij eerder al eens secretaris in 
het hoofdbestuur was geweest. Velen hadden vraagtekens bij je benoeming als jeugdvoorzitter en 
vroegen zich af welke ‘gek’ nu was binnen gehaald omdat je riep dat VIOS in 2016 3

de
 klasse zou 

voetballen. VIOS voetbalde destijds immers nog in de middenmoot 5
de

 klasse. 
Maar jij zag mogelijkheden, het vraagt echter wel inzicht, beleid en doorzettingsvermogen. Vanaf het 
begin van je bestuurlijke functies heb je de juiste mensen om je heen verzamelt om met jou als 
voorzitter de club te maken die het nu is. 
Er was beleid nodig en dat kwam er; 
Plezier in het voetbal, Persoonlijke ontwikkeling als persoon en voetballer, voetballen op niveau, groei 
van onderen uit, aandacht voor alle elftallen en een goed kader. 
 
Een belangrijke avond was de bijeenkomst bij Dute met Janneke Schotman en Tristan Hofman. Als je 
wat wilt en er voor gaat is er veel mogelijk en zullen doelen worden behaald. Het was een kentering 
binnen de club, besef dat wij als club voor niemand bang hoeven te zijn. Je zei het zelf, ‘’Winnaars 
hebben en plan, verliezers een excuus” 
Je hebt veel met je medestanders gerealiseerd; 
Werken met coördinaten, Circuittraining, VIOS website, Sponsoren voor de jeugd, Samenwerking Gym, 
Mini F, Externe contacten, Jeugdvoetbaldag en meidendag, enzovoort, enzovoort. 
De buitenwereld kijkt leergiering naar VIOS en naar Beltrum. VIOS is onderdeel van de Beltrumse 
samenleving. 
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Contacten met Grol ontstonden al is het goed te vermelden dat het 1
ste

 contact was op verzoek van 
Grol. Ga maar eens praten met die boeren uut Beltrum resulteerde in een damesteam VIOS/Grol, ook 
nu is dit actueler dan ooit, er moet structureel samenwerking komen. 
In 2014 werd je voorzitter van VIOS, eind 2014 was er plastic gras in Beltrum wat de club nog meer 
mogelijkheden biedt, ook de Beltrumse gemeenschap maakt hier gebruik van als dat gewenst is. 
De uitstraling van ons sportpark is van grote waarde, de loopgroep ontstaat even als de Bootcamp club. 
Niet de jeugd maar de ouderen hebben de toekomst, Heanig an Club op zondagmorgen. 
De volgende belangrijke stap is nu het open en vitale sportpark waarbij ook de survival zich vestigt op 
ons sportpark, ook weer een onderdeel van de Beltrumse gemeenschap. 
In jouw periode als voorzitter moeten twee dingen zeker worden vermeld; 
1) Veur mekare dag op 10 mei 2015 
2) Promotie naar de 3

de
 klasse in 2017 (ie waren dus nog neet zo gek achteraf) 

 
Dit jaar heb je de voorzittershamer overgedragen, na enige tijd heb zowel jij als ik onze plaats gevonden 
in onze nieuwe rol en is ons contact erg goed, de woorden ik bun neet wiet weg zit in onze oren en er 
wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. 
Wij zullen als VIOS jou vertrouwen niet beschamen, er is kwaliteit genoeg in de club en wij kunnen veel. 
Theo namens VIOS Beltrum voetbal willen wij je bedanken voor hetgeen je hebt gedaan en betekent. 
Buiten wat we met zijn allen hebben bereikt waren er zeker ook moeilijke momenten maar bovenal 
mooie met humor en plezier. 
En zoals gezegd ie bunt neet wiet weg dus dat kump altied good. 
Namens VIOS Beltrum heb ik de eer om jou te mogen benoemen als Ere-lid van VIOS Beltrum, en 
natuurlijk een bos bloemen voor Magda. 
 
Theo dank William voor zijn woorden en geeft aan zijn dankwoordje kort te houden omdat de 
aanwezigen vast en zeker zin hebben in een (alcoholische) versnapering. De opmerking over ‘winnaars 
hebben een plan, verliezers een excuses’ sta ik nog steeds achter. Het ere-lidmaatschap vindt Theo te 
veel eer, want VIOS zijn we samen. Vooral de stille krachten binnen een club zijn erg belangrijk en 
velen van hen zitten ook vanavond hier in de zaal. Als voorzitter probeer je iets in gang te zetten, maar 
als niemand iets wil doen dan kun je net zo tegen de muur praten. Als VIOS staan we op de kaart, erg 
wordt naar VIOS gekeken van buitenaf staat. En we zijn tot nog veel meer in staat.  

 
Pauze 
 

7. Financieel overzicht 2018-2019 
William geeft het woord aan Roald. Roald geeft met een knipoog aan dat dit het meest spannende 
onderdeel van vanavond zal zijn. 
 
Om de ontwikkelingen inzichtelijk te maken heeft Roald de afgelopen 4 jaar op één sheet naast elkaar 
gezet. Hieruit is op te maken dat de contributie-inkomsten redelijk gemaximeerd zijn, want deze zijn de 
laatste jaren aardig stabiel, behoudens indexatie.  
De kantineopbrengsten daarentegen zijn wel aanzienlijk gestegen. Omdat opbrengsten grotendeels 
worden verdeeld op basis van aantal gedraaide kantinediensten in plaats van inbreng, zijn er 
hernieuwde afspraken gemaakt met de sportfederatie VIOS over de verdeelsleutel. Afdeling Voetbal is 
immers wel een aanjager in organisatie van diverse bijeenkomsten met een volle kantine tot gevolg.  
Samen met contributie-inkomsten en sponsoring zijn dit immers de ‘enige knoppen’ waar we aan 
kunnen draaien m.b.t. inkomsten. Aantal leden is de laatste jaren aardig stabiel en ook sponsoring is 
niet onuitputtelijk. Kantine-inkomsten daarentegen stijgen direct mee als er veel georganiseerd wordt.  
Met de aanstelling van John Wolterink wordt er tevens bewuster gekeken naar de inkopen en 
bijbehorende inkoopprijzen van de kantine. Hier profiteren alle verengingen van. 
 
Afgelopen seizoen geïnvesteerd in kader, zoals onder andere aanstelling van een Hoofd Opleidingen 
en professionele trainingen van o.a. Max de Vries. Dit zijn bewuste lang termijn investeringen, waarvan 
we hopelijk in de (nabije) toekomst de vruchten plukken.  
De onkosten KNVB zijn licht stijgend, waarbij we zien dat deze jaarlijks ook oplopen. 
Afschrijvingen portocabin en lichtinstallatie nu compleet afgehandeld, maar er is wel een extra 
reservering voor het kledingfonds gedaan. Volgend seizoen wordt de kleding immers vervangen.  
Resumerend concludeert Roald dat we een super gezond jaar achter te boeg hebben, vooral door extra 
inkomsten vanuit de kantine.  
 
Al met al is er een gezonde spaarpot voor de toekomst. Dit is echter ook noodzakelijk omdat het kritieke 
punt niet nu is, maar over een jaar of 5 als de kunstgrasmat vervangen dient te worden. Hiervoor dienen 
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we nu een buffer op te bouwen, want wellicht hebben we tegen die tijd ook minder leden. Hier sorteert 
het hoofdbestuur in goed onderling overleg met het SAVV reeds op voor.  
 
Ton Scharenborg merkt op dat na 4 jaar stijging nu een daling in sponsorinkomsten te zien was. Roald 
geeft aan dat we vorig boekjaar een eenmalige donatie uit Sportcentrale hadden en uitkering 
sponsoring Rabobank onlangs is verschoven van voorjaar na najaar.  
 
Er wordt nog opgemerkt om kritisch te blijven over de inkoop van kantine-artikelen. Roald geeft aan dat 
dit mede door aanstelling van John juist erg goed gaat.  
 
Mochten er aanvullend nog vragen zijn, dan is dit uiteraard na de vergadering altijd nog mogelijk bij 
Roald. 
 

8. Verslag kascommissie 2018-2019 
Vorige week maandag hebben John Wolterink en Twan te Woerd de stukken van Roald kunnen inzien. 
Twan geeft aan dat alle stukken ter herleiden waren. Zo viel men ook op dat het afgelopen jaar meer 
medische kosten zijn gemaakt dan voorgaande jaren. Twan geeft Roald complimenten voor de 
volledigheid en toelichting op de stukken. Twan geeft dan ook aan om het bestuur decharge te verlenen 
aangaande het financiële beleid 2018-2019.   
William dankt Twan voor de heldere toelichting. 
  

9. Benoeming kascommissie 2019-2020 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal John Wolterink de kascommissie verlaten en Ruud Groot Zevert geeft aan de vacante 
positie wel te willen innemen. De kascommissie 2019-2020 wordt gevormd door Twan te Woerd en 
Ruud Groot Zevert.  
 

10. Begroting en contributie 2018-2019 
William geeft het woord opnieuw aan penningmeester Roald. 
Als eerste neemt Roald de begroting van het lopende seizoen door. Deze begroting is gebaseerd op het 
beleid wat we hebben ingezet en op basis van verwachtingen voorgaande jaren. 
De afgelopen jaren hebben we mooie stappen gemaakt met sponsorinkomsten en daarnaast zijn de 
kantine inkomsten ook lichtelijk verhoogd. In de begroting is Roald er vanuit gegaan dat deze verhoging 
structureel is en dus gehandhaafd blijft.  
Gezien de doorkijk naar de toekomst is dit het moment om de vergoeding aan het SAVV te herijken. Dit 
is dan ook zo in de begroting opgenomen.  
Onder andere i.v.m. aanschaf van het video-analyse systeem, zijn de wedstrijdkosten verhoogd.  
 
Volgens Roald ligt met bovenstaande toelichting er een gezonde begroting en met voldoende resultaat.  
 
William dankt Roald voor het opstelling van de begroting en de heldere toelichting.  
 
Net als voorgaande jaren wil het bestuur graag de contributie vaststellen in de ALV. In het verleden is 
afgesproken dat het bestuur de contributie jaarlijks mag indexering. (om dit moment is indexatie ca. 2%) 
Bestuur is van mening dat we in relatie tot omliggende vereniging een goed niveau hebben, dus stel 
voor om enkel te indexeren. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 

 

11. SAVV 
Marco Heutinck neemt het woord en licht toe dat het huidige bestuur bestaat uit Ton Scharenborg, 
Marco Heutinck, John Orriëns, Joost Tuinte en Bennie te Veluwe, 
John Orriëns is op dit moment nog penningmeester maar heeft aangegeven te willen stoppen. Wim 
Helmers heeft Marco geholpen met de opbouw van de jaarcijfers en heeft aangegeven John te willen 
opvolgen.  
 
In de incidentele baten is een post terug te vinden van doorbelasting energiekosten richting afdeling 
Touwtrek. Deze post gaat over meerdere jaren. Daarnaast heeft het SAVV een eenmalig subsidie 
ontvangen van de gemeente Berkelland.  
 
Als lasten zijn overwegend materialen t.b.v. onderhoud kleedkamers en accommodatie geboekt. 
Daarnaast worden ook ballen en doelen door het SAVV aangeschaft..  
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Marco geeft aan dat het SAVV ca. 15K per jaar moet reserveren om het kunstgrasveld in de toekomst 
te vervangen. 
Dit jaar hebben we deze reservering ruimschoots behaald, echter hadden we afgelopen jaar ook enkele 
nog incidentiele baten. De reservering behoeft behoud van aandacht.  
 
Anton Helmers vraagt of er nog extra inkomsten vanuit verhuur aan survival wordt behaald?  
Marco geeft aan dat er een overeenkomst in de maak is tussen SAVV en survival. De investering 
aanpassing sportpark is een projectinvestering en grotendeels vergoed uit diverse subsidies. Survival 
en afdeling Voetbal stonden tijdens opstart van het project voor een X-bedrag garant, echter blijkt het 
project nu selfsupporting te zijn.  
 

12. Externe spreker: Kwaliteit van Leven Beltrum 
Wilfried Groot Zevert heeft het bestuur verzocht om tijdens deze ledenvergadering tot onze leden te 
mogen spreken als voorzitter Raad van Overleg Beltrum m.b.t. project Inzet voor Wonen, welzijn en 
zorg.  
Wilfried dankt het bestuur voor  het accepteren van zijn verzoek. Komende woensdag volgt een 
presentatie aan de rest van Beltrum, waardoor Wilfried deze avond vooral ziet als een oefenwedstrijd. 
Op dit moment wordt een enquête voorbereidt die binnen Beltrum uitgezet zal worden. Hoe meer 
respons, des te accurater de gegevens zullen zijn.   
Verder zet de RvOB zich in voor een CPO-traject op de Buursmanweide en onderzoekt men 
mogelijkheden om Beltrumse jongeren met een beperking binnen Beltrum te huisvesten.  
Tot slot zoekt het Kulturhus vooral verbinding binnen Beltrum, o.a. met Hassinkhof, Kerk en de 
sportverenigingen.  
 

13. WVTTK 
William geeft aan dat het bestuur op zoek is naar een Hoofd Opleidingen. Bij voorkeur is dit iemand die 
V.I.O.S. voor een langere periode een warm hart toedraagt, trainers zal opleiden en een aanspreekpunt 
richting KNVB zal zijn. 
Ondertussen hebben zich 3 potentiële kandidaten gemeld, waarvan er één direct door de TC is 
afgewezen. Met de andere twee worden gesprekken ingepland. Het bestuur hoopt op korte termijn een 
Hoofd Opleidingen te kunnen presenteren.  
 
Benny vult aan dat we één club zijn met ons allen. Zo is Ton Scharenborg erg druk met sponsoring, 
maar hierin kan eenieder wat betekenen. Belangrijkste is dat we het met z’n allen doen.  
 

14. Rondvraag 
 Arnold Groot Severt ergert zich hoe men om gaat met accommodatie. Op zondagochtenden en 

zondagavonden blijken meer dan regelmatig kleedkamers niet op slot, veldverlichting nog aan, etc  
 William dank Arnold voor zijn opmerking. Verzoek aan eenieder om hier aandacht voor te 

hebben, waarbij de laatst aanwezig alles nog even controleert. 
 Clemens Wiegerinck vraagt waar de bijdragen van de Club van 50 aan besteed worden. Destijds is 

aangegeven dat men uit een aantal opties zou mogen kiezen.  
 Ivo geeft aan dat deze keuzemogelijkheden inderdaad niet gedeeld zijn. Dit zal alsnog volgen.   

 Ton Scharenborg geeft aan dat het kledingbeheer allerlei attributen heeft gevonden in kledingtassen 
aan het einde van het seizoen. Verzoek aan alle teams om hier netjes en zorgvuldig mee om te 
gaan.  

 Luke te Woerd vraagt naar de status van de Bestuurders van Morgen.  
 William geeft aan dat het op de bestuursagenda staat en dat het bestuur hier binnen afzienbare 

tijd op terug zal komen.   
 ISp merkt op dat het ondertussen ‘VIOS van morgen’ heet.  

 Leo Groot Zevert zou graag willen weten welke doelstelling en taken de Technische Commissie 
heeft? 
 Gerrit geeft aan dat de TC de rode draad bewaakt en de werkwijze van de teams vooral spiegelt 

aan het geldende technische beleid.   
 Leo wil nog wel opmerken dat men ‘’alert’ moet blijven dat spelers ook aangehaakt blijven.  
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15. Sluiting 
William 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 een erg goed gevoel overhoudt aan zijn eerste half jaar als voorzitter. 
De club is goed georganiseerd en de leden stralen veel enthousiasme uit.  
Na deze woorden sluit voorzitter William de vergadering. 
  
Aldus opgemaakt de 23 september 2019 
 
 
 
William Slotboom     I. Spilman, 
voorzitter      secretaris      


