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Aanwezig bestuur: Peter Latenstein, Corné Dekker, Wil Schipper, Jaap Jan Swan, Klaas  

  Molenaar, Marcel van der Oord, Ruud de Nijs, Michel de Nijs en Kees 
  de Groot 

Aantal leden:  11 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Jaap Jan Swan opent de vergadering en heet alle leden, ereleden, donateurs en 
bestuursleden welkom.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

• Selectie (Ber Meulemans): Ondanks eerdere belofte om de ALV niet op een 
trainingsavond te laten plaatsvinden, is de ALV toch op een trainingsavond 
(donderdagavond) gepland en doorgegaan. Dit is ondanks belofte helaas niet goed 
gegaan. In 2020 wordt de dag van de ALV in samenspraak met selectie vastgezet, 
waarbij verwacht wordt dat de selectie in grote getallen aanwezig zullen zijn. 

• Pupil van de week, wordt besproken met selectie.  
• Opknappen kleedkamers scheidsrechters (oud gedeelte), wordt verder opgepakt 

door bestuur Stichting Sporthal De Doorbraak. 
  

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 19 oktober 2017. 
De notulen zijn akkoord bevonden. De notulist wordt bedankt.  

 
4. Jaarverslag van het bestuur. 

De voorzitter heeft een jaarverslag gemaakt en leest deze voor. Het jaarverslag is op de 
website geplaatst.  

 
5. Financieel jaarverslag 2018/2019. 

Peter Latenstein deelt financieel jaarverslag uit en legt deze uit. 
  
 Vragen ten aanzien van het financieel jaarverslag: 
 Jan van den Berg:  Waar staan het kledingfonds onder vermeld? Zijn in de 

voorzieningen opgenomen, net als de voorziening ‘groot onderhoud’. 
 Dirk Schipper: Opbrengsten van Contact daalt jaarlijks, blijft deze bestaan? 
Abonnementsgeld wordt volgend jaar met €2,50 verhoogd. Zodra de opbrengsten lager 
dan de inkomsten van het Contact zijn, dan stop het Contact. Vooralsnog wordt daarom 
doorgegaan met het Contact. 

  
6. Verslag van de kascommissie. 

Chiel Burger en Jan-Pieter Hessing zijn bij Peter Latenstein geweest om de boeken te 
controleren en daar waar nodig uitleg te krijgen van Peter. Alle vragen zijn beantwoord 
door Peter Latenstein. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De financiële gegevens zijn goedgekeurd. 
De kascommissie dechargeren de penningmeester. 

 
 Volgend jaar is het laatste jaar voor Jan-Pieter Hessing en Chiel Burger als 
kascommissie. 
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7. Goedkeuring van de balans per 30 juni 2019 en van de staat van baten en lasten en 
de daarbij behorende toelichting over het boekjaar 2018/19. 
Deze zijn goedgekeurd. Volgend jaar wordt dit punt van de agenda gehaald, aangezien 
dit punt niks toevoegt. 
 

8. Vaststelling van de contributies1 2020/2021: 
Ten opzichte van de contributie 2019/2020 is er niks gewijzigd, ook niet in de 
samenstelling wat vorig jaar wel in de ALV besloten was. 
 
De contributie is per 2020/2021 als volgt: 
 Senioren €157,50  
 Junioren €127,50 
 Pupillen €107,50 
In alle gevallen zal er een korting gelden van €2,50 bij gebruik van automatische  
incasso.  

 
9. Vaststelling van de begroting voor 2020/2021. 

De begroting is vastgesteld. 
 

10. Benoeming bestuursleden. 
Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Jaap Jan Swan, Ruud de Nijs en Corné 
Dekker. Er zijn geen tegenkandidaten en allen worden herkozen als bestuurslid.  
Aftredend en niet-herkiesbaar: Marcel van der Oord. Marcel heeft in zijn 
bestuursperiode diverse activiteiten opgestart, waaronder de succesvolle 
zaalvoetbaltoernooien en donateursactie. Marcel wordt bedankt voor de actieve jaren in 
het bestuur. 
Als kandidaat wordt door het bestuur Jord Dekker voorgedragen. Er zijn geen 
tegenkandidaten, Jord Dekker wordt benoemd. 

 
11. Rondvraag. 

Dirk Schipper: In het doel op het B-veld zijn weer gaten geconstateerd door peuken. 
Is het een idee om camera’s te installeren, zodat de camera’s dit in de gaten kunnen 
houden? Wordt verder opgepakt binnen het bestuur. Tevens wordt de constatering van 
brandgaten op de website gezet. 
Jaap Buter: VIOS-W gefeliciteerd met het behalen van promotie naar de 2e klasse, wat 
ongewoon is voor een dorpsclub. Goed om de ingezette weg met eigen jeugd te 
vervolgen. 
Ted Dekker: Hoe is de ervaring met ballen die wegraken bij buren? Aangezien het 
wordt geconstateerd dat er vele ballen wegraken tijdens trainingen. Uitdunnen van 
bosschages wordt door groenploeg opgepakt om ervoor te zorgen dat de ballen beter 
zichtbaar zijn. Ballen welke door buren worden gevonden, worden afgeleverd bij Ruud 
de Nijs. Op dit moment worden de wedstrijdballen voor de zondag-teams met borg 
uitgegeven. Zodra dit bevalt wordt het verder in de vereniging uitgerold. 
Ivan Tesselaar: Kan het nieuwe hybride-A-veld ook als trainingsveld worden gebruikt? 
Eerst afwachten wat de ervaringen zijn en wat Gemeente Schagen voorschrijft. Op dit 
moment mag er nog beperkt gebruik gemaakt worden van het A-veld. Hierdoor wordt 
het B/C/D-veld meer gebruikt dan voorzien. 

 
1 Waarin per categorie €10,- wordt gereserveerd voor het kledingfonds. 
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Helaas is de staat van de andere velden niet goed. Ondanks toezeggingen vanuit 
Gemeente Schagen om de drainages aan te pakken is dit gedurende de zomerstop niet 
opgepakt. 
Dit jaar is er een nieuwe ambtenaar die onderhoud van de velden in zijn beheer heeft. 
Hij weet waar hij het over heeft, helaas kost het wel tijd om de overige velden ook te 
verbeteren. Dit jaar is een overgangsjaar, de verwachting is dat de velden over 2 a 3 
jaar er goed bij liggen. Vervanging van de drainages wordt nogmaals aangekaart bij 
Gemeente Schagen. 
Robin Tesselaar: Ervaart VIOS-W problemen in aantal vrijwilligers? Ja, met name het 
aanstellen van scheidsrechters vormt dit een probleem. Volledige aandacht bij de 
scheidsrechterscoördinatoren en in het bestuur, er wordt zo goed als mogelijk mee om 
gegaan. De teams worden voortijdig ingelicht wanneer er geen scheidsrechter 
aangesteld kan worden. Momenteel gaat VIOS-W niet over op vergoedingen vergeven 
aan scheidsrechters, moeilijk om iemand langdurig te binden. 
Wil Schipper: Is er nu 2% kunstgras in het hybride-grasveld verweven? Om de 2 cm is 
een vezel geïnjecteerd. Iedere vezel bestaat uit meerdere sprieten, waardoor het 
percentage naar 10% kan worden omgerekend. Totaal zijn er 20 miljoen vezels in de 
het hybride-veld. 
Jan Kemper: Het komt regelmatig voor dat de veldverlichting niet wordt uitgezet, 
brand dan nog midden in de nacht. Aandachtspunt richting de trainers. Wordt 
nagevraagd aan de trainers, kan ook zijn dat de lichten branden i.v.m. aanleg van het 
hybride-veld. 

 
12. Sluiting door de voorzitter  

Jaap Jan Swan de vergadering sluit de jaarvergadering. Bedankt Jan en Trudie Kemper 
voor de vele jaren dienst. Dit jaar zal het laatste jaar zijn waarbij Jan en Trudie uitbater 
zijn van kantine De Doorbraak. 
Hierna deelt de voorzitter mee dat er nog een rondje van de vereniging komt.  

Notulist Kees de Groot  


