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Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
 
Het seizoen 2010-2011 is inmiddels voorbij en het nieuwe seizoen al weer enthousiast 
gestart. Als afsluiting van het afgelopen seizoen dit jaarverslag. 
 
Het 1e elftal van de vereniging stond onder leiding van Ivo Rohling, assistent Ron Wever, 
begeleider / grensrechter Cor de Groot en verzorger Stevan Boerman. Het gehele seizoen 
werd er in het linker rijtje meegedaan. Helaas net geen periodetitel en het seizoen werd 
afgesloten op de vierde plaats. In het komende seizoen zullen we proberen het beter te 
doen, want er staan jonge talenten klaar om de selectie aan te vullen. Aan het begin van het 
seizoen 2010-2011 kreeg het team de eer om in de nieuwe kleding van VIOS te voetballen, 
uiteraard gesponsord door bouwbedrijf De Nijs. 
 
Het 2e elftal stond afgelopen jaar onder leiding van Jan Stins en begeleider Kees Dekker. 
Door een matige opkomst bij de trainingen werd het een moeilijk seizoen. Jan Stins had al 
tijdig aangegeven dat hij bij VIOS ging vertrekken. Voor het nieuwe seizoen hebben we in 
de persoon van Mats Blokdijk een goede vervanger gevonden. Helaas zullen we in het 
komende seizoen uitkomen in de reserve vierde klasse. De inzet voor volgend seizoen zal 
zijn een verjonging van het team en een goede trainingsopkomst. 
 
De overige senioren teams deden het naar behoren, waarbij er een uitschieter in de reserve 
8e klasse was te bespeuren. Het 7e team wist het seizoen als kampioen af te sluiten. Een 
mooi moment voor de voorzitter om zijn schoenen in de wilgen te hangen! 
 
De A1-junioren onder leiding van trainer/coach Raymond van Tellegen hadden een redelijk 
seizoen in de 1e klasse, ondanks dat er regelmatig spelers werden ingezet bij de 
hoofdmacht. Aan het einde van het seizoen heeft Raymond aangegeven te stoppen. 
Gelukkig konden we tijdig een nieuwe trainer voor het nieuwe seizoen vinden. Deze taak zal 
worden vervuld door Rene van Schee. De A2-junioren voetbalden naar behoren en 
eindigden in de middenmoot. Halverwege het seizoen konden de nieuwe tenues 
gesponsord door BEJO worden gebruikt. 
 
De B1-junioren onderleiding van technisch jeugdcoördinator/trainer/coach Pierre Hoffer 
deden het ook naar behoren in de 1e klasse. De B2 en de B3 deden het zelfs heel goed 
door beide kampioen te worden! Niet alleen een mooie prestatie van de spelers, maar ook 
van de trainers en begeleiders. 
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Ook bij de C junioren werd er goed gevoetbald, met wisselend succes. Jack Burger had dit 
seizoen de C1 onder zijn hoede. 
 
De overige jeugdteams, waaronder enkele meisjesteams, hebben ook allemaal met 
wisselend succes een goed seizoen gedraaid. Dit is mede te danken aan alle trainers, 
begeleiders, vrijwilligers en ouders. Wij willen iedereen dan ook bedanken voor zijn of haar 
inzet. Wederom wisten we dit tot uiting te brengen rond Sinterklaastijd. De inmiddels 
beroemde en gewilde VIOS-taart werd weer deur aan deur rondgebracht! 
 
Ook is er in januari 2011 door de evenementencommissie, bestaande uit de leden Jolanda 
Meulemans en Corné Dekker, de gebruikelijke avond voor de vrijwilligers georganiseerd. 
Door velen werd deze avond als zeer positief ervaren. 
 
De pupillen maakten in de winterperiode gebruik van de sporthal voor de 
winterzaalcompetitie. Door de vele sponsoren konden er 25 teams onder de naam van een 
sponsor voetballen. Zoals ieder jaar zijn er voor deze competitie veel vrijwilligers nodig. 
Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet willen wij dan ook bedanken. 
 
Alle wedstrijden stonden onder leiding van een scheidsrechter. Door de inzet van de 
scheidsrechtercoördinator Niels Sprenkeling is dit zeer goed verlopen. Het blijft altijd moeilijk 
om voldoende scheidsrechters te vinden en we hopen dan ook dat de komende seizoenen 
ook zo goed gaan verlopen. 
 
In totaal hadden we afgelopen seizoen 28 jeugdteams en 7 seniorenteams. Op dit moment 
heeft de vereniging 553 leden. 
In het afgelopen seizoen konden we deze teams onderbrengen in de gerenoveerde en de 
nieuwe kleedkamers. Veel ruimte voor de teams en goed schoon te houden. Het nieuwe 
wedstrijdsecretariaat is een uitkomst. Alle velden zijn goed in de gaten te houden. Alles bij 
elkaar een heel mooi en modern complex. 
 
Het seizoen 2010-2011 was het eerste seizoen met de nieuwe bestuurssamenstelling. 
Sommige dingen verliepen nog wat onwennig, maar op veel punten gaat het beter. Helaas 
moest Rob Heijmans door omstandigheden al snel stoppen, maar gelukkig vonden we in 
Cees Bakker een persoon die zijn taken gedurende het verdere seizoen wilde waarnemen. 
In de ledenvergadering zal Cees officieel worden voorgedragen. 
 
Alles bij elkaar voor het bestuur, de leden en alle vrijwilligers een leuk en sportief jaar waarin 
veel is gebeurt. We zien de toekomst wederom met sportief vertrouwen tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur v.v. VIOS-W. 
 
J.J. Swan 
Voorzitter 


