
Algemene Ledenvergadering SIOL
dinsdag 2 november 2021

Locatie: Kantine SIOL

Tijd: 20.00 uur



1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Notulen vergadering ALV 30 september 2019 (ivm Corona is er in 2020 geen ALV geweest)

3. Terugblik seizoen 2020-2021 en vooruitblik 2021-2022

4. a. Financieel jaarverslag  2019 -2020 en 2020-2021
b. Begroting 2021-2022
c. Vaststelling contributie 2021-2022

5.  Rondvraag

6.  Pauze

7.  Presentatie nieuwe jeugdvisie SIOL

8.  Aanpassing statuten ivm de nieuwe wet Bestuur en Toeizcht Rechtspersonen (WBTR)

9.  Beantwoording rondvraag

10. Bestuursverkiezing

Agenda 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021



Opening, vaststelling en mededelingen

Agendapunt 1 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021



Notulen vergadering ALV 30 september 2019

De notulen van deze vergadering 

zijn gepubliceerd op www.siol.nl

Agendapunt  2 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

Notulen ALV 30 september 2019 zijn vastgesteld



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen (1)

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

• Het ledenaantal van SIOL blijft groeien : 550 leden

• Enorme toeloop bij de (jongste) jeugd

• Veel nieuwe mensen die zich – vooral – via mond tot mond reclame bij 
SIOL aanmelden;

• SIOL 75 jaar is 2 keer doorgeschoven maar goed gevierd op 4 september

• Corona tot nu goed doorstaan, max gebruik gemaakt van de 
steunregelingen

• Veel lief, maar helaas ook veel leed 



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen, de aandachtspunten

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

• Normen en waarden blijft een nadrukkelijk aandachtspunt, ook binnen 
onze eigen vereniging. 

• Teruggang senioren van vorig seizoen is gestopt, we hebben 4 senioren 
mannen teams, 1 damesteam samen met JVC en 1 zaterdag 
veteranenteam. 

• Binnen de leeftijdscategorie JO19 en JO17 hebben we nu 2 teams, blijft 
uitdaging

• Tot hoever kan SIOL groeien?

• Koester je vrijwilligers



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : sponsoring

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

• Financiële druk door corona, wegvallen inkomsten kledinginzameling en 
oud papier (tijdelijk)

• Ledenstijging en nieuwe sponsoren leidt ook tot extra kosten, met name 
kleding en materialen

• Conclusie : sponsorbijdragen stijgen (ook in Corona-tijd!), vooralsnog 
voldoende om financiële tegenvallers kledinginzameling op te vangen. 

• Inkomsten oud papier blijft op termijn een risico. 



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : overige inkomsten

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 1 oktober 2020

• Steun Vrienden van SIOL is enorme opsteker, de overkapping zou er zonder 
hen niet gekomen zijn. 

• De grote club actie loopt weer 

• De Rabobank Clubkascampagne loopt weer

• Actie AH / KNVB heeft ca 675 euro opgeleverd

• In december actie Jumbo

• Gesprek met gemeente geweest over diverse zaken zoals wegvallen 
inkomsten kledinginzameling en oud papier, maar ook over faciliteiten, 
zoals extra kleedkamer voor meisjes/dames.



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : samenwerking

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

• Samenwerking is stil gevallen, in die zin dat er geen nieuwe initiatieven 
zijn gekomen;

• Nu eerst als club zelf toekomstvisie bepalen, te beginnen bij bestuur;

• Vervolgens alsnog een thema-avond organiseren voor onze leden, zodat zij 
ook input kunnen leveren.

• Toekomstvisie is meer dan alleen samenwerking!



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : accommodatie

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

• Velden liggen er prima bij, nieuw grasveld 3;

• Gesprekken gaande om tot een beachvolleybalveld te komen;

• Urgentie ligt bij realiseren extra kleedruimte meisjes / dames;

• Constructiefout schuifpuien kantine is aandachtspunt, financieel risico

• Verwarmingsketel kantine nadert eind, financieel risico

Jaap: drainage veld 3 is nog niet op orde.
Jos: beachvolleybal druk op kleedkamers icm voetballen. Bestuur: voetbal gaat voor. 

Gesprekken lopen. Nog niet formeel rond.
Jan-Bart: visie van SIOL icm samenwerking met andere niet-voetbalverenigingen zoals

voor beachvolleybal. Niet direct een visie vanuit SIOL. Eerst kijken wat dit brengt.



Agenda punt 4a

Financieel jaarverslag Seizoen 2019-2020

Begroting 2020-2021, verslag v.d. Kascommissie

Verkiezing kascommissie 2020-2021

Vaststelling contributie 2020-2021

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

De financiële gegevens zijn bij de penningmeester in te zien. Deze worden niet verspreid met de notulen.



Verklaring kascommissie 

ALV geeft decharge 
aan het bestuur



• Kascommissie 2019-2020:
Hans van Zuijlen
Jos Cuijpers

Ieder jaar een nieuw lid toevoegen aan de kascommissie

• Kascommissie 2020-2021:
Jos Cuijpers
Nieuw lid, wie??

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

Verkiezing kascommissie



Contributiebedragen 2020-2021

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

Leeftijd Geboortejaar Seizoen 2019 / 2020 Seizoen 2020 / 2021

SENIOREN voor 01-01-2002 117,00€                           125,00€                           

JUNIOREN JO19 17 - 18 jaar 2002 - 2003 87,00€                             95,00€                             

JUNIOREN JO17 15 - 16 jaar 2004 - 2005 87,00€                             95,00€                             

JUNIOREN JO15 13 - 14 jaar 2006 - 2007 87,00€                             95,00€                             

PUPILLEN JO13 11 - 12 jaar 2008 - 2009 77,00€                             85,00€                             

PUPILLEN JO11 /JO10 9 - 10 jaar 2010 - 2011 77,00€                             85,00€                             

PUPILLEN JO9 / JO8 7 - 8 jaar 2012 - 2013 77,00€                             85,00€                             

Mini-PUPILLEN JO7 5 - 6 jaar 2014 - 2015 67,00€                             75,00€                             

G-VOETBAL 77,00€                             85,00€                             

VETERANEN 117,00€                           125,00€                           

STEUNEND  STEUNEND 35,00€                             35,00€                             

Verhoging contributiebedragen door:
• Terugloop inzameling (oud papier, tweedehandskleding)
• Coronacrisis
• Algemene kostenstijging



Agenda punt 4b

Financieel jaarverslag Seizoen 2020-2021

Begroting 2021-2022, verslag v.d. Kascommissie

Verkiezing kascommissie 2021-2022

Vaststelling contributie 2021-2022

De financiële gegevens zijn bij de penningmeester in te zien. Deze worden niet verspreid met de notulen.



Verklaring kascommissie 

ALV geeft decharge 
aan het bestuur



• Kascommissie 2020-2021:
Jos Cuijpers
Koos Elbers

Ieder jaar een nieuw lid toevoegen aan de kascommissie

• Kascommissie 2021-2022:
Koos Elbers
Nieuw lid, wie??

vv SIOL 2 november 2021

Verkiezing kascommissie

De vraag voor de kascommissie 2021-2022 staat nog open



Contributiebedragen 2021-2022

vv SIOL 2 november 2021

Leeftijd Geboortejaar Seizoen 2020 / 2021 Seizoen 2021 / 2022

SENIOREN voor 01-01-2003 125,00€                           125,00€                           

JUNIOREN JO19 - JO17 - JO15 - JO14 13 - 18 jaar 2003 - 2008 95,00€                             95,00€                             

PUPILLEN JO13 - JO12 - JO11 - JO10 - JO9 - JO8   7 - 12 jaar 2009 - 2014 85,00€                             85,00€                             

Mini-PUPILLEN JO7   4 - 6   jaar 2015 - 2017 75,00€                             75,00€                             

G-VOETBAL 85,00€                             85,00€                             

VETERANEN 125,00€                           125,00€                           

STEUNEND  STEUNEND 35,00€                             35,00€                             

Uitgangspunten:

• Contributiebedragen zijn gelijk aan vorig seizoen

• In verband met de coronabeperkingen van afgelopen seizoen 
ontvangen senioren die vorig seizoen hun contributie volledig 
hebben betaald een korting op de contributie van dit seizoen van 
30 euro.

Akkoord door ALV



Dinand: Verplichte QR codes door spelers en publiek (18+). Rob gaat navraag doen bij 
gemeente. Ook de actie/reactie van de KNVB wordt afgewacht. Dit nav nieuwe 
maatregelen afgekondigd op 2 november 2021.

5. Rondvraag 

vv SIOL – ALV – 1 oktober 2020



6.  

vv SIOL – ALV – 1 oktober 2020



Agendapunt 7 

Presentatie
jeugdvisieplan SIOL 

2021-2023



• Dat kinderen met plezier beter leren voetballen.

• Het optimaal faciliteren van trainers en coaches

• De enorme groei van jeugdleden zo goed mogelijk opvangen en organiseren.

• Zoals een goede teamindeling of het opstellen van een trainingsschema

• Het creëren van een positieve houding van de ouders. 

• Traint iedereen op dezelfde manier, wordt er op dezelfde manier gecoacht.

Waarom een jeugdvisieplan?

vv SIOL 25 mei 2021



Waar staat we voor!

De jeugdmissie van v.v. SIOL is om er voor zorgen dat iedereen, van pupil, 
puber tot jongvolwassenen, met veel plezier en op sportieve en respectvolle 
wijze de voetbalsport in al haar diversiteit kan beleven. V.v. SIOL streeft naar 

en familiare sfeer waar kwaliteit en ontwikkeling voor en door haar 
jeugdleden centraal staat. Vanuit deze betrokkenheid vervult v.v. SIOL een  

sociaalmaatschappelijke rol waar iedereen rond de club trots op is.

vv SIOL 25 mei 2021



Waar gaan we voor!

We spelen in op de behoeften van de verschillende typen voetballers. V.v. SIOL 
biedt voetbal, sportiviteit en gezelligheid voor iedereen op zijn of haar niveau. 
Voetballen bij v.v. SIOL is leuk, plezierig en een echte teamsport en het leukste 

is dat je op jouw niveau het maximale uit je eigen mogelijkheden weet te 
halen waarmee iedere voetballer een blijvende positieve herinnering heeft 

aan de club. De club is er alles aan gelegen de betrokkenheid van de leden en 
de omgeving bij de club zo groot mogelijk te maken.

vv SIOL 25 mei 2021



Het centrale doel is talentontwikkeling voor iedere speler. Hiervoor is een aantal 
randvoorwaarden noodzakelijk:

1. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als 
junior binnen de jeugd en van de jeugd naar de senioren) zodanig verloopt, dat bij de 
speler het maximale voetbalplezier en ontwikkeling behaald wordt;

2. Spelers moet een maximaal weerstandsniveau worden geboden, dat past bij de 
kwaliteit van het talent;

3. Er is rust en duidelijkheid nodig voor zowel de spelers, als ook voor trainers, begeleiders 
en ouders.

Doelstellingen jeugdafdeling

vv SIOL 25 mei 2021



Een belangrijk uitgangspunt zijn de vijf kernwaarden van v.v. SIOL waar 
alles aan opgehangen wordt binnen de visie:

• Plezier

• Respect

• Eerlijkheid

• Sportiviteit

• Veiligheid

Kernwaarden jeugdafdeling

vv SIOL 25 mei 2021



Om dit jeugdvisieplan goed uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken essentieel:

✓ Een goed werkende organisatie waarin het familiare karakter hoog in het vaandel staat;

✓ Kwantitatief/kwalitatief voldoende (jeugd) spelers;

✓ Geschoolde trainers of ondersteuning van geschoolde trainers bij de training;

✓ Goed functionerend kader en begeleiding;

✓ Eenheid en gelijkheid in training en uitvoering;

✓ Gedragsregels voor trainers en leiders, spelers en ouders.

Kernwaarden jeugdafdeling

vv SIOL 25 mei 2021



Om de gestelde doelstellingen te behalen zullen we aan de volgende 
voorwaarden moeten voldoen:

• Verantwoordelijk- en bevoegdheden

• Financiële voorwaarden

• Materiële voorwaarden

• Voorwaarden t.a.v. de accommodatie

Voorwaarden jeugdafdeling

vv SIOL 25 mei 2021



• Organisatie van nevenactiviteiten t.b.v. de jeugdafdeling;

• Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders (waarmee indien de 
bereidheid tot opleiding er is, studie-overeenkomsten worden gesloten met voorwaarden 
wanneer studiekosten moeten worden terugbetaald);

• Organisatie van 1x per week voetbaltechnische ondersteuning JO7 t/m JO12;

• Organisatie van 1x per week keeperstraining voor jeugdleden;

• Organisatie van 1x per maand looptraining en/of en motorisch/medische coördinatie 
training.

Financiële voorwaarden jeugdafdeling

vv SIOL 25 mei 2021



Voor elk team moeten de volgende basis trainings- en wedstrijdmaterialen 
aanwezigheid zijn:

• Minimaal 1 bal per kind (1x in de twee jaar nieuwe)
• Tenue (T-shirt, broek en sokken)
• Minimaal 1 hesjes per kind 

• Minimaal 2 kleuren hesjes per team

• 20 petjes (5 kleuren) per team

• 2 coachjassen per team

• 2 trainingspakken per team

Voor algemeen gebruik moet v.v. SIOL het volgende minimaal beschikbaar stellen:
• Minimaal Twee ladders per team per training

• Minimaal 2 goals per team per training
• Slalom palen
• Grote zware pionnen
• Twee Tchoukbalframes

Materiële voorwaarden jeugdafdeling

vv SIOL 25 mei 2021



Sportpark v.v. SIOL

• Algemeen: Het is een voldongen feit dat SIOL behoeften heeft aan meer kleedruimte, hiervoor is het 
bestuur afhankelijk van de bereidheid van de gemeente.

• De trainingsvelden dienen constant in een goede conditie te verkeren (hierbij is SIOL afhankelijk van 
de gemeente);

• Iedereen heeft minimaal 1x per week training op het kunstgrasveld;

• Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte;

• Er moet kritisch gekeken worden naar de kleedkamer indeling op de wedstrijddagen

• Trainingsmogelijkheden voor de JO7 t/m JO12 in de zaal gedurende de wintermaanden.

Voorwaarden accommodatie

vv SIOL 25 mei 2021



Organisatie- en communicatiestructuur: 
➢ Dat de technische jeugdcommissie 4x per jaar met de trainers bij elkaar komt;

➢ Dat twee keer per jaar goede inhoudelijk thema’s worden besproken;

➢ Dat de kernwaarden en jeugdvisie overal zichtbaar zijn op het sportpark;

➢ Dat de voorgenomen jeugdcoördinatorenfunctie bezet is

➢ Coördinatoren voor JO7 t/m JO9, JO10 t/m JO12, JO13 t/m JO15 en JO16 t/m JO19

Organisatie & communicatie

vv SIOL 25 mei 2021



Voetbaltechnische focus per leeftijdscategorie
➢ 5-6 jarige (JO7): Doel = Beheersen van de bal

➢ 7-8 jarige (JO9): Doel = Doelgericht handelen met de bal

➢ 9-10 jarige (JO11): Doel = doelgericht samenspelen

➢ 11-12 jarige (JO13): Doel = spelen vanuit een basistaak

➢ 13-14 jarige (JO15): Doel  = Afstemmen basistaken binnen team

➢ 15-16 jarige (JO17): Doel = spelen als een team

➢ 17-18 jarige (JO19): Doel = presteren als team in competitie.

Visie op het leren voetballen

vv SIOL 25 mei 2021



Hoe willen wij de visie op leren voetballen faciliteren

✓ Gedragsregels voor trainers en leiders, spelers en ouders.

✓ Basis trainings- en wedstrijdmaterialen aanwezig voor elk team

✓ Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders;

✓ Organisatie van 1x per week voetbaltechnische ondersteuning JO7 t/m JO12;

✓ Organisatie van 1x per week keeperstraining voor jeugdleden

✓ Organisatie van 1x per maand looptraining en/of en motorisch/medische coördinatie 
training.

✓ Per bovenbouw leeftijdscategorie een hoofdtrainer

✓ Online ondersteuning bij het geven van training bij bovenbouw onderzoeken

Visie op het leren voetballen

vv SIOL 25 mei 2021



Vragen?

Slot

vv SIOL 4 oktober 2018



• Nieuwe statuten agv een nieuwe wet die per 1 juli 2021 in werking is 
getreden (huidige staturen zijn bijna 20 jaar oud)

• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, regels voor BV’s en NV’s worden 
ook van toepassing voor verenigingen en stichtingen

• Moet meer bescherming bieden tegen wanbestuur, onverantwoordeijk
financieel beheer en misbruik van posities

• We hebben gebruik gemaakt van model van KNVB (en daarmee NOC/NSF)
• Nieuwe statuten zijn ook coronaproof, digitaal vergaderen wordt mogelijk
• Concept dat nu voorligt is voorgelegd aan KNVB en die heeft goedkeuring 

verleend
• Na instemming ALV kunnen we begin 2022 WBTR-proof zijn (bekrachtiging via 

notaris is nodig, net als deponeren bij KvK)

8. Nieuwe statuen

vv SIOL – ALV – 1 oktober 2020

Nieuwe statuten zijn vastgesteld door de ALV



Na zittingsperiode van 3 jaar dient elk bestuurslid opnieuw gekozen te 
worden. Dit geldt voor :
• Willem de Haan
• Howha May, Monique Heijl, Rob Hoffmann, Gerben van Ophuizen, Niels 

van der Heijden en Demi Hokke blijven bestuurslid
• Ron Koolen en Jos Nielen stellen zich niet opnieuw verkiesbaar
• Als nieuw bestuurslid is Leon Temmink verkiesbaar

In de eerste bestuursvergadering na de ALV zal het bestuur tot een nadere 
taakverdeling komen, die zal dan ook gedeeld worden met de leden via 
onze website 

Agendapunt 9
Bestuursverkiezing

vv SIOL – ALV – 2 november 2021

ALV gaat akkoord met de verkiezing. Bestuur ziet er als volgt uit: Willem de Haan
Howha May, Monique Heijl, Rob Hoffmann, Gerben van Ophuizen, Niels van der Heijden, 
Demi Hokke en Leon Temmink.



De notulen van de ALV van 2 november 2021

worden gepubliceerd op www.siol.nl

Agendapunt 10
Sluiting

vv SIOL – ALV – 2 november 2021


