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Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
Het nieuwe seizoen 2013-2014 is gestart en het bruist wederom van de activiteiten op en rond 
de VIOS velden. 
 
Toch wil het bestuur nog even kort terugkijken op het afgelopen seizoen. 
 
Het seizoen 2012-2013 werd beëindigd met 7 teams bij de F-pupillen, 7 teams bij de E-pupillen, 
4 teams bij de D-jeugd, 4 teams bij de C-jeugd, waaronder één meisjesteam, 4 teams bij de B-
junioren, waaronder één meisjesteam, 2 teams bij de A-junioren en 7 senioren elftallen. Een 
totaal van 35 teams! 
 
De begeleiding, coaching, training, bestuursdiensten, vrijwilligerstaken, het oud papier ophalen, 
evenementen, sponsoring, etc. etc. werd dit seizoen door ca. 250 vrijwilligers gedaan. Een 
geweldige prestatie, waar wij iedereen zeer dankbaar voor zijn. 
  
Naast alle vrijwilligers hebben we ook enkele werknemers bij de club, die de vereniging bijstaan 
op onder andere het voetbaltechnische vlak. Nagenoeg de volledige staf van de 
seniorenselectie is gewijzigd. Als hoofdtrainer is Han Visser aangesteld. Hij werd bijgestaan 
door begeleiders Thomas Groot en Cor de Groot. De verzorging was in handen van Ruud de 
Boer en Lorenzo Busselman (in opleiding). De rol van assistent scheidsrechter werd wisselend 
ingevuld. Het 2e stond onder leiding van Mats Blokdijk en assistenten Piet Koster en Kees 
Dekker. 
 
In de loop van het seizoen hebben we noodgedwongen afscheid moeten nemen van de A1 
trainer/coach René van der Schee. Dit is in goed overleg gebeurd, waarna Ron Wever bereid 
werd gevonden het seizoen af te maken. 
Behoudens wat wisselingen bij de diverse vrijwillige jeugdtrainers veranderde er verder weinig 
binnen de vereniging. 
 
De hoofdmacht van VIOS bereikte aan het einde van het seizoen een dik verdiende vierde plek 
in de competitie, waarbij de nacompetitie op een haar na gemist werd. Het tweede team dacht 
aanvankelijk kampioen geworden te zijn, dit bleek echter iets te voorbarig te zijn. De KNVB 
besliste gelukkig in het voordeel van VIOS, zodat promotie naar de reserve 3e klasse voor 
seizoen 2013-2014 toch mogelijk werd. 
 



 
 

Alle overige teams deden het redelijk goed in de diverse competities, met uitzondering van de 
F3, F5, E3, D3 en D2. Die werden namelijk kampioen! Een prachtige prestatie van alle teams, 
waardoor we met veel vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. 
 
Wederom was de wintercompetitie in de zaal een groot succes. Met dank aan alle sponsoren 
streden 23 teams van VIOS met hun leeftijdgenoten om de uiteindelijke eer en glorie! 
 
Door de evenementencommissie waren er weer verschillende activiteiten georganiseerd. Het 
jeugdkamp was, zoals ieder jaar, een groot succes. Op de zondagmorgen werd de jeugd door 
spelers van het eerste en door de hoofdtrainer begeleid bij een spelcircuit. De inzet die de 
selectie leverde maakte grote indruk op de jeugdleden! De organisatie heeft een geweldig 
weekend neergezet, waarvoor onze complimenten. 
Ook de vrijwilligersavond was een groot succes, waarbij het mooi is om te zien dat er steeds 
meer vrijwilligers interesse tonen. 
 
Onze scheidsrechtercoördinator Niels Sprenkeling heeft in december aangegeven door 
tijdgebrek te stoppen. Gedurende het verdere verloop van de competitie hebben Ruud de Nijs 
en Dirk Schipper dit samen opgelost. Om continuïteit en betrokkenheid bij de scheidsrechters te 
waarborgen zijn voor het seizoen 2013-2014 Jordy Nolten en Mirjam van der Welle bereid 
gevonden deze belangrijke taak voor de zaterdagen op zich te nemen! Cor de Groot is dan de 
scheidsrechtercoördinator voor de zondag. 
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar inzet het afgelopen seizoen! 
 
Bestuurlijk spelen er nog wel een aantal zaken. Zo hebben we te maken met teruglopende 
inkomsten en stijgende kosten door onder andere de huidige economische omstandigheden. 
Om de club gezond te houden voor komende generaties heeft dit bijzondere aandacht bij het 
bestuur. Het beleid is erop gericht om in de komende seizoenen de kosten te drukken en de 
inkomsten te vergroten. Het kledingfonds is hier een voorbeeld van. In eerste instantie is het 
kledingfonds bedoeld om financiële gelijkheid te krijgen voor alle leden van VIOS. Daarnaast is 
eenheid van tenue belangrijk voor de uitstraling van de club. Bijkomend voordeel is dat VIOS 
veel minder voorraad kleding nodig heeft. De sponsoring van de teams komt ook rechtstreeks 
ten goede aan de club. Bij elkaar is het de verwachting dat dit op korte termijn de financiële 
positie van VIOS verbetert. 
Daarnaast zijn er nog een aantal actiepunten, zoals afzeggen/wijzigen lopende abonnementen, 
telefoonkosten en kosten materialen, waarop wij denken te kunnen optimaliseren. Verder 
zoeken wij aanvullende sponsorinkomsten voor o.a. het boardingveld en het jeugd “Sponsor 
Collectief”. Het laatste is ingezet met het kledingfonds, waarbij sponsoren worden gezocht die 
met een relatief kleine bijdrage de jeugd ondersteunen! 
Ook is het bestuur in overleg met Gerja betreffende de inkomsten van het Contact. We zien dat 
langzaam maar zeker het aantal abonnementen terugloopt en dus ook de inkomsten. Binnenkort 
zullen we samen met Gerja een actie ondernemen, waarbij het Contact “deur aan deur” zal 
worden verspreid, om zodoende nieuwe leden te werven. Wij verwachten dat hierdoor de 
inkomsten zullen stijgen. Uiteraard zullen we hiervoor de inzet van leden en vrijwilligers, 
waaronder ook ouders, hard nodig hebben. 



 
 

Het laatste belangrijke punt zijn de subsidies van de gemeente Schagen. Zowel de subsidie van 
de jeugdleden als de subsidie van het oud papier staan ter discussie. Om een vinger aan de 
pols te houden en inspraak mogelijk te maken, heeft VIOS zich aangemeld bij de gemeentelijke 
“sportcommissie”. Deze commissie is adviserend naar de gemeente Schagen en gaat dus 
waarschijnlijk een grote rol spelen in de toekenning van de diverse subsidies. Op dit moment 
kunnen wij hierover verder niet veel zeggen, maar wij volgen de ontwikkelingen bij de gemeente 
Schagen op de voet. 
 
Afgelopen seizoen is er ook veel gebeurd met betrekking tot het complex. Diverse 
verbeteringen, zoals de nieuwe dug-outs op het A-veld, zijn doorgevoerd. Zorgelijk is wel de 
staat van de velden en dan met name de trainingsvelden. Hierover is meerdere malen overleg 
gevoerd met de voormalige gemeente Harenkarspel. Inzet hierbij was de realisatie van een 
kunstgrasveld, waarvan ook de naastgelegen nieuwe school gebruik zou kunnen maken. 
Ondanks dat VIOS grote druk heeft gezet op de gemeente en het feit dat de scholen ons 
ondersteunden in onze keuzes, is het niet gelukt dit bij de gemeente voor elkaar te krijgen. Er 
zijn diverse toezeggingen gedaan door het voormalige college om dit als prioriteit op te voeren 
bij de nieuwe gemeente, maar al uit het eerste gesprek met wethouder Blonk kwam naar voren 
dat het geld bij de gemeente op is! Wij blijven in overleg met de gemeente, maar kunstgras op 
korte termijn zal er niet inzitten. 
Wel heeft de gemeente Harenkarspel nog een klein budget vrij weten te maken voor verbetering 
van de grasstrook tussen het A-, en C-veld. Inmiddels is de drainage aangebracht, is het gras 
ingezaaid en de verlichting opgehangen! 
 
Alles bij elkaar zien wij een positieve ontwikkeling bij VIOS en zijn wij voornemens deze lijn met 
gezamenlijke inzet door te zetten!  
 
Hoogachtend,  
Namens het bestuur v.v. VIOS-W.  
J.J. Swan  
Voorzitter 


