
 

 

 

 Jaarverslag seizoen 2014-2015 
 
Datum: 12 november 2015.  
Betreft: Overzicht v.v.VIOS-W, seizoen 2014 - 2015  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
De seizoenen vliegen voorbij en inmiddels zijn wij alweer aardig op weg in het seizoen 2015-2016. 

 
Het seizoen 2014-2015 werd beëindigd met 7 teams bij de F-pupillen, 6 teams bij de E-pupillen 
en 1 ME team, 5 teams bij de D-pupillen en 1 MD team, 4 teams bij de C-junioren, 3 teams bij de 
B-junioren en een MB team, 2 teams bij de A-junioren en 8 senioren elftallen, waarvan één dames 
elftal. Een totaal van 38 teams! Een groei van twee teams ten opzichte van vorig seizoen. 

 
De begeleiding, coaching, trainingen, bestuursdiensten, vrijwilligerstaken, het oud papier ophalen, 
evenementen, sponsoring, etc. etc. werd dit seizoen door ruim 200 vrijwilligers gedaan. De inzet 
van alle vrijwilligers is geweldig en draagt in grote mate bij aan onze mooie vereniging! 

 
De resultaten van de verschillende teams waren afgelopen seizoen zeer goed. 
Als bestuur mochten wij de volgende teams feliciteren met het behalen van het kampioenschap: 

- F3 (voorjaar); 
- F2 (voorjaar); 
- E4 (voorjaar); 
- E1 (voorjaar); 
- D2 (voorjaar); 
- C1, promoveert naar de hoofdklasse! 
- 5e senioren. 

Daarnaast waren er diverse teams die in de najaar competitie hoog eindigden (zelfs enkele 
bovenaan) en in de voorjaar competitie net naast het kampioenschap grepen. Als voorbeeld 
hiervan kunnen we de E3 noemen die in de voorjaar competitie het moest opnemen tegen E1 
teams! 
 
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 geweldige evenementen afgeleverd. Het 
jeugdkamp op het VIOS terrein en de vrijwilligersavond waren als vanouds een zeer groot succes. 

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



 

 

 

Het complex ligt er mooi bij, ondanks dat met name de twee Wetra-velden niet voldoen. In overleg 
met de gemeente Schagen zijn de velden zorgvuldig onderzocht door een onafhankelijke partij. 
Als resultaat hiervan werd de toplaag van het C-veld aan het einde van het seizoen in zijn geheel 
gefreesd en opnieuw ingezaaid. 
Ondanks dat blijven wij met de gemeente in overleg betreffende de capaciteit van de velden, want 
we komen nog steeds ca. 520 uur capaciteit te kort! 
Belangrijk hierbij is ook de discussie die de buitensportverenigingen hebben met de gemeente 
betreffende het accommodatiebeleid. Hierover is al het nodige gezegd in de nieuwsbladen. Dat 
er bezuinigt moet worden is wel duidelijk, maar de wijze waarop en hoeveel is nog een groot 
vraagteken. Tegen het einde van 2015 zou hier meer duidelijkheid in moeten komen. Er ligt een 
voorstel van alle verenigingen en de SARS (Sport Advies Raad Schagen) bij het college. Dat de 
sport in de gemeente Schagen duurder gaat worden is geen vraag maar een vaststelling! Als 
VIOS zullen we met al onze leden proberen de schade te beperken! 
 
De ingezette acties vanuit het bestuur om te bezuinigen hebben vruchten afgeworpen. Na twee 
negatieve jaren mogen we weer een plus op de jaarstukken zien. De verwachting is dat we dit 
resultaat de komende jaren kunnen doorzetten, omdat het structurele bezuinigingen zijn. 
Daarnaast zien we wel dat we constant bij de les moeten blijven door wijzigingen in inkomsten. 
Zo zien we dat de opbrengsten van het oud papier langzaam teruglopen door de opkomst van  
digitale informatiestromen. 
 
Als bestuur zien wij de toekomst van VIOS-W met vertrouwen tegemoet. 
 
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 


