
 

 

 

 Jaarverslag seizoen 2016-2017 
 
Datum: 19 oktober 2017.  
Betreft: Overzicht v.v.VIOS-W, seizoen 2016 - 2017  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
Afgelopen seizoen was voor onze vereniging op bijna alle vlakken positief. 
 
Sportief gezien waren de resultaten boven verwachting. Na een lange nacompetitie promoveerde 
de mannen hoofdmacht terug naar de 3e klasse. Vrouwen 1 werd met overmacht kampioen, 
mannen 2 eindigde heel sterk en het derde werd in een beslissingswedstrijd zelfs kampioen! De 
overige senioren teams eindigden in de middenmoot. 
Bij de junioren wisten de JO19-1 de nacompetitie voor promotie te bereiken, waarin ze tweede 
werden. De MO19-1 liep op twee punten na het kampioenschap mis! Toch waren er bij de jeugd 
de nodige feestjes te vieren, want nadat in het najaar de JO08-1 kampioen waren geworden, 
wisten in het voorjaar de JO11-1, JO15-3, JO15-2 en JO17-2 ditzelfde resultaat te bereiken! Ook 
wisten enkele teams ver in het bekeravontuur te komen. Kay Botman en Bo Verhagen wisten zelfs 
topscorer van de regio te worden. Alles bij elkaar een geweldig resultaat waar we als club trots op 
mogen zijn! 
 
Na het behalen van promotie met VIOS 1 hebben we afscheid genomen van onze trainer Jeffrey 
Androg. We hebben een mooie tijd met hem gehad met diepte- en hoogtepunten. Vanaf seizoen 
2017-2018 zal Ivo Rohling het van hem overnemen! 
 
Ondanks dat we nog wel eens wat op- en aanmerkingen hebben op het onderhoud van de velden, 
hebben we inmiddels goed overleg met de gemeente en ziet het er naar uit dat we in de nabije 
toekomst extra capaciteit gaan krijgen. Hoe en wat zal komend seizoen verder duidelijk worden. 
 
Gedurende het seizoen hebben we weer kunnen genieten van vele activiteiten. Het jeugdkamp, 
de zaalcompetitie, een vrijwilligersavond, een jeugdvoetbaldag en opleiding van trainers 
passeerden de revue. Veel activiteiten waar de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk is. Hierbij mag 
opgemerkt worden dat de inzet van steeds meer vrouwen een positieve ontwikkeling is voor onze 
vereniging. 
 
Ook was er wel iets te betreuren dit seizoen. Wij hebben afscheid moeten nemen van één van 
onze grootste en misschien ook wel bekendste vrijwilliger en oud bestuurslid: Kees Dekker. Het 
is nog steeds vreemd om zijn aanwezigheid te missen! 
 
Voor komend seizoen ziet het er goed uit. De financiën zijn op orde, voetballend liggen er weer 
mooie uitdagingen en het complex ligt er geweldig bij door de inzet van de dit jaar opgerichte 
groenploeg!  



 

 

 
Vanuit de Stichting zijn er plannen om in de komende tijd het complex “groener” te maken. Dat 
heeft in dit geval niets met de kwaliteit van de velden te maken, maar alles met het energieverbruik! 
Vanuit het bedrijfsleven (lees: sponsoren) is hier al heel positief op gereageerd en is aangegeven 
dat zij een substantiële bijdrage zullen leveren. Voor onze vereniging een mooie en positieve 
ontwikkeling. 
 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor VIOS-W. 
 
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 


