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Betreft: Overzicht v.v.VIOS-W, seizoen 2013 - 2014  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
Het nieuwe seizoen 2014-2015 is van start gegaan en het seizoen 2013-2014 willen wij tijdens 
deze ledenvergadering afsluiten. 
 

Het seizoen 2013-2014 werd beëindigd met 7 teams bij de F-pupillen, 7 teams bij de E-pupillen, 
5 teams bij de D-jeugd, 4 teams bij de C-jeugd, waaronder één meisjesteam, 3 teams bij de B-
junioren, 2 teams bij de A-junioren en 8 senioren elftallen, waarvan één dames elftal. Een totaal 
van 36 teams! 
 

De begeleiding, coaching, trainingen, bestuursdiensten, vrijwilligerstaken, het oud papier 
ophalen, evenementen, sponsoring, etc. etc. werd dit seizoen door 267 vrijwilligers gedaan. Ten 
opzichte van het voorgaande seizoen een lichte stijging van het aantal vrijwilligers. Hier kunnen 
wij met zijn allen trots op zijn! 
 

Aan het einde van het seizoen hebben wij, om verschillende redenen, afscheid moeten nemen 
van: hoofdtrainer Han Visscher, verzorger Lorenzo Busselman, technisch jeugdcoördinator 
Pierre Hoffer en B1 trainer Frank Morren. 
Met dank voor een heel prettige samenwerking wensen wij ze veel succes. 
 

De resultaten van de verschillende teams waren afgelopen seizoen redelijk. VIOS 1 begon heel 
goed maar viel ver terug. De derde klasse kon gelukkig wel behouden blijven. Het tweede liep 
helaas de nacompetitie net mis. VIOS 3 deed het heel goed en zij wisten enkele wedstrijden 
voor het einde van het seizoen kampioen te worden. Voor het eerst sinds Jaren hadden we weer 
dames 1 team. De dames presteerden geweldig en moesten alleen de dames van Texel boven 
zich dulden. De overige senioren eindigden allemaal in de middenmoot. A1 had een behoorlijke 
eindsprint waarmee een periodetitel werd behaald. Helaas was de concurrentie hierin te sterk. 
A2 had het lastig en eindigde in de onderste regionen. 
Bij de B-junioren ging het wisselend. B1 in de middenmoot, B2 bijna kampioen en de B3 
onderaan. Bij de C-junioren eindigde de C1 in de middenmoot en de C2 en C3 in de onderste 
regionen. De meiden van de MC1 wisten, tussen alle activiteiten voor Kika door, goed te 
presteren en deden bovenin mee. Hoogtepunt in het seizoen voor de MC1 was waarschijnlijk het 
tv optreden voor Kika. 
Bij de D-pupillen deden de D1 t/m D4 het zowel in het najaar als het voorjaar heel goed. De D5 
had een heel moeilijk seizoen. Bij de E1 t/m E7-pupillen eenzelfde beeld met uitzondering van 
de E4 die in het voorjaar kampioen werden. Bij de 7 F-teams sprong het resultaat van de F1 in 
het oog. Zij werden kampioen in de 1e klasse! De overige F-teams deden het ook heel goed.



 
 

Aan de wintercompetitie in de zaal deden dit jaar 25 teams mee! Door onze trouwe sponsoren 
hebben de D-, E- en F-pupillen wederom een mooie competitie kunnen draaien tegen hun 
leeftijdsgenoten van de ons omringende verenigingen. 
 

Zoals ieder jaar heeft de evenementencommissie weer twee geweldige evenementen afgeleverd. 
Het jeugdkamp op het VIOS terrein en de vrijwilligersavond waren een groot succes. 
 

Bij dezen willen wij iedereen bedanken voor zijn/haar inzet het afgelopen seizoen! 
 

Voor het seizoen 2014-2015 heeft het bestuur voor de opengevallen functies nieuwe invulling 
gevonden. Als hoofdtrainer zal Jeffrey Androg aantreden en als technisch jeugdcoördinator zal 
Jaap Buter verantwoordelijk worden voor het technisch jeugdbeleid. Doordat een aantal 
selectiespelers interesse heeft getoond voor trainingen en coaching, hebben we na wat 
verschuivingen alle plekken weer weten in te vullen. Een aanwinst voor de vereniging dat zoveel 
(oud-)leden bij de vereniging betrokken blijven. 
 
Die betrokkenheid zien wij ook terug bij de coördinatoren. Bijna alle functies zijn vanaf komend 
seizoen ingevuld: F-coördinator Dorine van der Meij, E-coördinator Daniëlle Karaman, D-
coördinator Peter Zomerdijk, A-B coördinator Kees vd Berg en M-coördinator Frank Schuijt. 
Coördinatie van de C wordt voorlopig opgevangen door bestuurslid Marcel vd Oord. Door hun 
betrokkenheid zijn alle teams voor komend seizoen weer voorzien van coaches en zijn de 
indelingen van de teams goed verlopen. 
 
De velden bezorgen ons nog steeds de nodige hoofdbrekens. De belasting van de velden is te 
hoog als gevolg van het aantal trainingen en wedstrijden. Aangezien trainingen en wedstrijden 
belangrijk zijn voor een voetbalvereniging, zal er in de capaciteit van de velden een oplossing 
moeten worden gezocht. Het bestuur blijft intensief bezig om samen met de KNVB en de 
gemeente een oplossing te vinden. 
 
De mindere economische omstandigheden zijn ook VIOS niet voorbij gegaan. Ondanks diverse 
bezuinigen die we het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, compenseren deze in onvoldoende 
mate de terugloop aan inkomsten. Als we dan ook nog in ogenschouw nemen de aanstaande 
bezuinigingen vanuit de gemeente, dan zullen we de komende jaren op financieel gebied nog de 
nodige acties moeten ondernemen. We ontkomen er niet aan dat ook de leden dit gaan merken. 
In de loop van het seizoen ’13-’14 heeft het bestuur al diverse acties ingezet om onze financiële 
positie te verbeteren. Denk hierbij aan de ingezette donateursactie, nieuwe sponsoring van het 
bestaande boardingveld en besparing op personeelskosten. 
 
Het bestuur wenst iedereen op en langs de velden heel veel plezier toe!  
 

Hoogachtend,  
Namens het bestuur v.v. VIOS-W.  
J.J. Swan  
Voorzitter 


