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Verslag (digitale) jaarlijkse ledenvergadering 2021 
 
Datum: Maandag 29 maart 2021 

Tijd: 20.00 - 20.50 uur 

Aanwezig:  34 leden  
 
Afwezig met kennisgeving: 
 ….  

 
1. Opening 

Omdat Nederland (net als de rest van de wereld) in de greep is van het Covid-19 virus, is de 
ledenvergadering van 2020 meermaals uitgesteld. De corona-spoedwet maakt het mogelijk voor 
verenigingen om de ALV uit te stellen tot maximaal 6 maanden na de datum waarop deze volgens de 
statuten of de wet gehouden zou moeten worden. Voor voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum betekende 
dit dat de vergadering uiterlijk 31 maart 2021 gehouden mocht worden.  
Daarnaast bood de corona-spoedwet de mogelijkheid om algemene ledenvergaderingen digitaal te 
houden indien de geldende maatregelen het niet toe zouden laten om met meerdere personen samen 
te komen. Hierdoor heeft het bestuur van vv V.I.O.S. Beltrum dan ook besloten om de ledenvergadering 
dit jaar digitaal te ‘presenteren’.  
 
De voorzitter heet iedereen die digitaal is aangehaakt welkom.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Aansluitend wordt stil gestaan bij het overlijden van leden en vaste supporters van het eerste elftal te 
weten, Frans Wallerbos.  
 

3. Notulen vorige vergadering 
Vorig jaar is de ledenvergadering gehouden op 29  september 2019.  
Er zijn geen opmerkingen, waarna ze worden geaccordeerd door William Slotboom en Ivo Spilman. 
 

4. Jaarverslag 2019-2020 
Net als voorgaande jaren wordt met behulp van een PowerPoint presentatie de hoogtepunten per 
maand doorgenomen. De toelichting wordt gedaan door Ivo Spilman. 
 

5. Financieel overzicht 2019-2020 
Penningmeester Roald Visser geeft tekst en uitleg over de financiële cijfers. De gevolgen van het 
Covid-19 virus waren nog beperkt in het boekjaar tot en met 30 juni 2020. De gevolgen van de 
lockdown vanaf 15 maart 2020 en aanverwante beperkingen zullen grotendeels in komend boekjaar  
naar voren komen.  
Ook voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum heeft gebruik gemaakt van de TASO-regeling. Ook eventuele 
nieuwe regelingen zullen worden aangeschreven. Afgelopen boekjaar was overigens ook het eerste 
volledige jaar met de nieuwe verdeling van kantine-inkomsten.  
Roald geeft aan dat enkele sponsoren hebben aangegeven moeite te hebben met het voldoen van 
sponsorgelden, omdat zij zelf ook financieel geraakt zijn door het Covid-19 virus. V.I.O.S. heeft besloten 
hier coulant mee om te gaan, omdat we graag kiezen voor een lange termijn relatie met onze 
sponsoren.  
Op dit moment is Ton Scharenborg overigens het meest fanatieke lid van de sponsorcommissie, welke 
nog wel wat uitbreiding kan gebruiken. Mocht iemand interesse hebben, dan horen we het graag.  
Al met al concludeert Roald dat, mede door de eenmalige TASO-uitkering, het seizoen financieel goed 
afgesloten is.  

 

6. Verslag kascommissie 2019-2020 
Afgelopen week hebben Twan te Woerd en Ruud Groot Zevert de stukken van penningmeester Roald 
kunnen inzien. Twan geeft aan dat alle stukken ter herleiden waren. Twan geeft Roald complimenten 
voor de volledigheid en toelichting op de stukken. Twan is verheugd dat vele leden V.I.O.S. trouw 
blijven ondanks de beperkingen die Covid-19 met zich mee brengen.  
Voorafgaand aan de vergadering hebben Twan en Ruud reeds hun verslag digitaal verstrekt aan het 
secretariaat en men verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen aangaande het 
financiële beleid 2019-2020.   
William dankt Twan voor zijn toelichting. 
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7. Benoeming kascommissie 2020-2021 
Gebruikelijk is dat één persoon de kascommissie verlaat en één persoon toetreedt. Voor het nieuwe 
boekjaar zal Twan te Woerd de kascommissie verlaten en Jelle Klein Gunnewiek lijkt een vinger op te 
steken, waarna hij aangeeft wel open te staan om de vacante positie in te vullen. De kascommissie 
2019-2020 wordt gevormd door Twan te Woerd en Ruud Groot Zevert.  

 
8. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en niet verkiesbaar zijn Ronald Stapelbroek en Gerrit Hilhorst. William dankt beide 
heren voor hun inzet en geeft aan tijdens de volgende (fysieke) ledervergadering wat langer stil te staan 
bij het afscheid van beide heren, omdat ‘live’ velen malen persoonlijker is.  
 

9. Begroting en contributie 2020-2021 
William geeft het woord opnieuw aan penningmeester Roald. 
Het afgelopen half jaar hebben we reeds gezien wat de invloed is van diverse lockdowns en tijdelijk 
opschorten buitensporten. De verwachte kantine-inkomsten zijn in de begroting dan ook op slechts 30% 
ten opzichte van de werkelijke inkomsten afgelopen seizoen gezet.  
Gelukkig blijken de V.I.O.S.-leden trouw aan hun club te zijn. Er zijn weinig (extra) afmeldingen geweest 
ten opzichte van vorige seizoenen. 
Aangezien het wederom een lastig jaar was voor ondernemers in enkele bedrijfstakken, heeft Roald de 
sponsorinkomsten voorzichtig begroot.  
Het aantal en de hoogte van de tijdelijke corona-subsidies zijn nog onzeker, waardoor ook deze 
inkomsten voorzichtig zijn geprognotiseerd.  
Al met al wordt er een klein negatief resultaat verwacht, maar mogen we blij zijn dat we niet (al te veel) 
interen op onze buffers en eigen vermogen.  

 

10. Presentatie Hoofd Opleidingen: Jeugdbeleid 
Michel Ballast neemt het woord. 
Hij geeft aan in 2018 te zijn gestart als Hoofd Opleidingen en heeft vorig jaar de KNVB cursus 
Hoofdopleiding C gevolgd. 
De afgelopen periode heeft Michel vooral ook aandacht geschonken aan het opstellen van kernwaarden 
en de rol van ouders bij een vereniging. Uitkomsten en het beleid hiervan zijn ook na te lezen op de 
website.  
Michel geeft aan dat V.I.O.S. onder 12 jaar uit gaat van gelijke kansen en niet selecteert op basis van 
‘zogenaamde kwaliteiten’. E.e.a. sluit ook aan bij de Wiel Korver methode.  
Daarnaast is het van groot belang om bij 12 jaar en ouder keuzes te maken gebaseerd op het geldende 
technische beleid en deze keuzes ten alle tijden ook goed toe te lichten richting spelers en ouders.  
 

11. Rondvraag 
 William geeft aan zeer verheugd te zijn een nieuwe hoofdsponsor is gevonden. Marboma  Keukens | 

Badkamers | Vloeren zal het hoofdsponsorschap van café Spilman overnemen.  
 Ruud Nijenhuis vraagt wie shirtsponsor wordt van Heren 2, nu Marboma hoofdsponsor wordt.  

 William geeft aan dat Scharenborg Assurantiën dit zal overnemen.  
 Ton Scharenborg vraagt of er gebruikt gemaakt is van de TASO-regeling. 

 Ja. In principe schrijven we op elke subsidie mogelijkheid in.  
 William geeft aan dat Benny Krabbenborg ondertussen gelukkig weer in goede gezondheid is.  
 William geeft tot slot nog aan dat er elk jaar weer vele vacatures zijn bij jeugdkader. Daarnaast heeft 

Rob Klein Tuente ook aangegeven met zijn laatste jaar als wedstrijdsecretaris te starten. Ondanks 
dat persoonlijke benadering vaak het beste werkt, zouden we toch graag van jullie netwerk gebruik 
willen maken. Als jullie interesse hebben, of personen weten, geeft het dan door aan het bestuur of 
jeugdcommissie.  

 

12. Sluiting 
William dankt iedereen voor zijn/haar digitale aanwezigheid en hoopt dat we elkaar op korte termijn 
weer fysiek kunnen ontmoeten op ons sportpark.  
Tot slot wenst hij eenieder een goede gezondheid.  
  
Aldus opgemaakt de 29 maart 2021. 
 
 
 
William Slotboom     I. Spilman, 
voorzitter      secretaris      


