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Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
 
In het afgelopen seizoen 2009-2010 is er weer het nodige gebeurt op en rond de velden van 
VIOS-W. Dit jaarverslag geeft een korte samenvatting van deze gebeurtenissen. 
 
Het 1e elftal van de vereniging stond onder leiding van Ivo Rohling, assistent Ron Wever, 
begeleider / grensrechter Cor de Groot en verzorger Stevan Boerman. De prestaties vielen 
gedurende het seizoen tegen, waardoor er tegen het einde van het seizoen moest worden 
gevreesd voor het degradatie spook! Gelukkig wisten we dit ten koste van onze buur 
Hollandia-T te voorkomen. Het komende seizoen zullen we wederom in de vierde klasse 
proberen hoge ogen te gooien. 
 
Het 2e elftal stond afgelopen jaar onder leiding van Jan Stins en begeleider Kees Dekker. 
Net als het eerste werd er zo nu en dan goed gevoetbald, maar bleven de punten 
achterwege. Het team vocht voor lijfsbehoud en zal komend seizoen wederom uitkomen in 
de reserve derde klasse. 
 
Bij het 3e t/m het 7e elftal ging het in alle gevallen om een strijd in de middenmoot. Geen 
kampioenen en geen degradanten. Wel veel plezier op het veld. 
 
De A1-junioren onder leiding van trainer/coach Raymond van Tellegen hadden een goed 
seizoen. Er werd meegedaan om het kampioenschap, dat op een haar na werd gemist. De 
A2-junioren voetbalden naar behoren en eindigden in de middenmoot. 
 
De B1-junioren onderleiding van technisch jeugdcoördinator/trainer/coach Pierre Hoffer 
wisten het seizoen 2009-2010 de meeste glans te geven. Nadat het kampioensschap was 
gevierd, wisten ze ook nog de finale van het bekertoernooi te berijken. Niet eerder in de 
geschiedenis van VIOS-W is dit voorgekomen. Aan publieke belangstelling was dan ook 
geen gebrek, mede omdat VIOS een touringbus beschikbaar had gesteld. De finale in 
Uithoorn werd ook nog gewonnen door de jongens, zodat een feestje in de kantine aan de 
Doorbraak op zijn plaats was. 
 
Ook de E1 wist dit seizoen het kampioensschap te behalen en wel in de 
voorjaarscompetitie. De overige jeugdteams, waaronder enkele meisjesteams, hebben ook 
allemaal met wisselend succes een goed seizoen gedraaid (C2 promotiewedstrijden). Dit is 
mede te danken aan alle trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders, waarbij wij iedereen 
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willen bedanken voor zijn of haar inzet. Zoals ieder seizoen is dat ook dit seizoen rond 
Sinterklaastijd tot uiting gebracht in de vorm van een taart voor alle vrijwilligers! 
 
In Januari van 2010 is er door de evenementencommissie, bestaande uit de leden Jolanda 
Meulemans en Corné Dekker, de gebruikelijke avond voor de vrijwilligers georganiseerd. 
Deze avond stond in het teken van het Kezen! Een uiterst geslaagde avond met een grote 
opkomst. 
 
In deze periode werd er door de D-, E- en F-pupillen in de zaal gevoetbald. Door de vele 
sponsoren konden er 25 teams onder de naam van een sponsor voetballen. Zoals altijd 
waren er winnaars en verliezers, maar werd er door iedereen van genoten. 
 
Alle wedstrijden, op het veld of in de zaal, stonden onder leiding van een scheidsrechter. 
Ieder jaar is het weer moeilijk om voldoende scheidsrechters te vinden. In de 
jaarvergadering van 2008-2009 is dan ook besloten dat alle seniorenleden een wedstrijd op 
zaterdag dienen te fluiten. In het begin waren hierbij wat opstartproblemen, maar gedurende 
het seizoen ging dit steeds beter. Over het algemeen hebben de senioren positief 
gereageerd op de inzet als scheidsrechter. 
 
In totaal hadden we afgelopen seizoen 34 jeugdteams en 7 seniorenteams. Op dit moment 
heeft de vereniging 546 leden. 
In het afgelopen seizoen moesten we deze teams onderbrengen in slechts 6 kleedkamers 
en twee portacabins, beschikbaar gesteld door en met dank aan BEJO Zaden. Voor een 
ieder was dit een ware beproeving. De thuisspelende teams moesten thuis douchen na de 
wedstrijd en de bezoekende verenigingen werden zo veel mogelijk in de kleedkamers 
ondergebracht. Dit alles was het gevolg van de uitbreiding die plaats vond op het complex. 
Er werden 6 kleedkamers bijgebouwd, een wedstrijdsecretariaat, een EHBO ruimte, een 
nieuwe ballenberging en twee scheidsrechterkleedkamers. De bestaande kleedkamers 
werden in de zomerstop onder handen genomen. Ook werd er tussendoor nog een nieuw 
scorebord op het A-veld geplaatst. Aan het begin van het seizoen 2010-2011 is het geheel 
naar tevredenheid in gebruik genomen. 
 
Door deze verbouwing, die uit naam van de Stichting Sporthal De Doorbraak werd 
gerealiseerd, is op dinsdag 11 mei 2010 een ingelaste ledenvergadering nodig geweest. Dit 
in verband met een erfdienstbaarheid (gas, water en electra). Door de zeer matige opkomst 
(2 leden) is op 18 mei 2010 een nieuwe vergadering uitgeschreven. Hierbij was de opkomst 
nog minder, waarna het bestuur conform de statuten het besluit heeft vastgesteld. 
 
Dit was niet de enige verandering die in dit seizoen werd opgestart. Al langere tijd werd er in 
het bestuur gesproken over reorganisatie van de structuur binnen VIOS. Uiteindelijk heeft 
dit geresulteerd in een nieuwe bestuurssamenstelling. In de vergadering wordt hierop verder 
ingegaan. 
 
Een andere vernieuwing die door het bestuur is opgestart, betreft de eenheid van tenue 
binnen VIOS. Doordat er geen centrale inkoop was, speelde ieder team weer in een ander 
soort shirt, vaak aangeschaft door een sponsor. Het bestuur heeft besloten om te proberen 
hier verandering in te brengen. In samenwerking met Muta Sport is een geheel eigen 
kledinglijn ontworpen voor VIOS-W. Via de website van VIOS-W kan kleding voor teams en 
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leden worden aangeschaft, waardoor binnen enkele jaren ieder lid van VIOS-W in eenzelfde 
soort shirt speelt. Dit zal de uitstraling van VIOS-W zeker ten goede komen. 
 
Nog een vernieuwing betreft de website van VIOS-W. Aan het einde van het seizoen is 
gekeken naar het functioneren en het gebruik van de website. Er is gebleken dat veel leden 
op de website kijken naar het komende programma, de stand en afgelastingen. Naar 
aanleiding hiervan is besloten om de website uit te breiden. Dit is in samenwerking met 
MijnClub.nu gedaan. Ieder team heeft vanaf komend seizoen op de website een eigen 
pagina, waarop door de leider kan worden ingelogd om bijvoorbeeld vertrektijden aan te 
geven en verslagen te plaatsen. Ook staan op deze pagina’s de wedstrijden en uitslagen 
van het betreffende team. 
In het verlengde hiervan zullen op het complex schermen geplaatst worden met daarop 
informatie over kleedkamers, velden en uitslagen. 
Ook is gebleken dat Tossie aan het einde van haar bestaan is gekomen. Door Harry Kel 
jaren geleden in het leven geroepen en al weer heel wat jaren door Bart van Duin 
voortgezet. De digitale revolutie heeft het bestaansrecht van Tossie ingehaald, mede 
doordat de kosten en baten niet meer tegen elkaar opwogen. Na vele jaren heeft Bart te 
kennen gegeven om te stoppen met de redactie, waarna het bestuur heeft besloten om mee 
te gaan met de tijd en het geheel over te hevelen naar de website. 
 
Als laatste is er een wijziging doorgevoerd in de samenwerking met het Stichtingsbestuur 
Sporthal De Doorbraak. VIOS-W huurt de velden van de Stichting en niet meer van de 
gemeente. Ook de materialen worden van de Stichting gehuurd. VIOS betaald hiervoor 
jaarlijks huur aan de Stichting, waarbij een gematigt BTW tarief geldt van 6%. Mede als 
gevolg hiervan heeft de vereniging de Statuten tegen het licht gehouden. Hierop wordt in de 
vergadering terug gekomen. 
 
Alles bij elkaar voor het bestuur, de leden en alle vrijwilligers en bewogen jaar waarin veel is 
gebeurt. We zien de toekomst met sportief vertrouwen tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur v.v. VIOS-W. 
 
 
 
J.J. Swan 
Voorzitter 


