
 

 

 

 Jaarverslag seizoen 2015-2016 
 
Datum: 24 oktober 2016.  
Betreft: Overzicht v.v.VIOS-W, seizoen 2015 - 2016  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
Ondanks dat we na het degraderen van het vlaggenschip teleurgesteld waren, hebben we moeten 
constateren dat het één van de beste seizoenen ooit is geweest. Dat konden zelfs een paar groen-
zwarten niet vergallen. 
 
Dit seizoen mochten we de volgende kampioenen feliciteren: F6, E1, D4 (najaar), D3, D1, C2, B3, 
3e en het 2e. Komend seizoen spelen alle selectieteams 1e Klasse KNVB, inclusief JO-10(E3) en 
JO-08(F3). 
 
De velden hebben het tijdens het seizoen weer zwaar te verduren gehad. In diverse overleggen 
met de gemeente en de Sport Adviesraad Schagen (SARS) is dit naar voren gebracht, wat 
uiteindelijk heeft geresulteerd in een onafhankelijk onderzoek door Kiwa ISA Sport. Er is 
geconstateerd dat er diverse tekortkomingen waren, waarbij de belangrijkste was dat de drainage 
op het C- en D-veld onder een kleilaag lag en dus niet werkte! 
Nadat de laatste wedstrijden gespeeld waren is er gelijk gestart met het onderhoud van de velden 
en het oplossen van de problemen. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit gelukt is. Op dit 
moment liggen de velden er redelijk goed bij. 
Het bestuur heeft heel veel tijd moeten besteden aan het overleg betreffende de 
onderhoudsbijdrage aan de gemeente. Er is een beslissing gevallen over een jaarlijkse bijdrage 
door alle leden van alle veldverenigingen. Dit zal betekenen dat de contributie de komende jaren 
flink zal stijgen! Hiervoor is een ingelaste ALV geweest, waar de contributie voor komend seizoen 
is vastgelegd. 
Een nog openstaand actiepunt voor het bestuur is het tekort aan speeluren op de velden. VIOS 
heeft nog steeds ca. 520 uren tekort! Dit zal moeten worden opgelost om de velden te ontlasten 
en bespeelbaar te houden. 
 
Door de verkoop van stoeltjes en een geslaagde wedstrijd tegen oud Feijenoord kon worden 
opgestart met de vernieuwing van de tribune! Inmiddels is deze gereed en het resultaat mag er 
wezen. Ook hier hebben vele vrijwilligers zich voor ingezet en die willen we dan ook bedanken! 
 
Enkele vrijwilligers hebben ook nog hun zomervakantie opgeofferd om het gehele complex op te 
knappen en dat is zeer goed gelukt! 
 
Uiteraard hebben we weer een aantal tradities in ere gehouden, zoals het jeugdontbijt, de 
Sinterklaas taarten, de vrijwilligersavond en het E- en F-kamp! Iedereen bedankt die dit weer 
mogelijk hebben gemaakt. 



 

 

Aan het eind van het seizoen is er nog gestart met een hele mooie actie, namelijk de AH sticker 
actie. Wij waren blij verrast door de grote opkomst bij de fotosessies! Dat het een mooie actie is 
blijkt wel uit alle aandacht in de media, zoals twitter, facebook, TV NH en het jeugdjournaal! Mooie 
reclame voor onze vereniging. 
 
Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken, want zonder vrijwilligers lukt het niet. 
 
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 


