
 

 

 

 Jaarverslag seizoen 2017-2018 
 
Datum: 18 oktober 2018.  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
Het was een relatief rustig seizoen. Op de velden werd lekker gevoetbald, ondanks dat het voor 
iedereen even wennen was aan de late seizoenstart en dus ook het late einde in juni. 
 
Bij de trainersstaf en vrijwilligers weinig wisselingen, dus ook op dat vlak geen nieuws. In het 
ledenaantal iets teruggelopen, maar ook dat viel nog wel mee. 
 
Dit jaar maar twee kampioenen, het 6e en de JO11-2. Nogmaals gefeliciteerd namens VIOS-
W.  Het vlaggenschip heeft zich tot de laatste wedstrijd moeten inspannen om zich te handhaven
 in de 3e klasse en dat is gelukt!  
 
Volgens de officiële cijfers van de KNVB zijn er 332 thuiswedstrijden op sportpark de Doorbraak 
gespeeld, goed voor ruim 23 duizend speelminuten!  Van al deze thuiswedstrijden werden er 
177 gewonnen. In de uitwedstrijden waren we als club iets minder en werden 117 van de 330 
wedstrijden gewonnen.  
 
Het aantal doelpunten bij thuiswedstrijden bedroeg 1185 voor en 822 tegen. Bij de uitwedstrijden 
is door de teams van VIOS-W 1001 keer gescoord en kregen zij er 1049 tegen. 
 
Het bestuur is tevreden over het afgelopen seizoen. Er zijn ontwikkelingen omtrent de velden 
van VIOS-W. Hierover valt mede te delen dat er gesprekken met gemeente Schagen zijn 
geweest en dat er een aanvraag voor een kunstgrasveld is ingediend. Inmiddels is ons verzoek 
in de Raad behandeld en positief bevonden, zodat er een budget van 6 ton beschikbaar komt. 
Het bestuur gaat zich verder buigen over de vraag welk veld hiervoor in aanmerking komt. Er 
zijn verschillende varianten mogelijk. Gedurende het seizoen 2018-2019 zal hier meer 
duidelijkheid over komen. 
 
VIOS-W gaat de komende jaren op groen. Stichting sporthal de Doorbraak gaat investeren in 
zonnepanelen en vernieuwing van de verlichting. Hier gaat VIOS-W van mee profiteren! In de 
zomerstop is de dakbedekking van de sporthal vernieuwd en voorzien van isolatie, zodat de 
gebouwen ook zuiniger worden. De Stichting heeft al eerder de kantine van een nieuw interieur 
voorzien. 
 
Uiteraard zijn er ook altijd minpunten op te noemen. Een voorbeeld hiervan is het aantal 
vrijwilligers voor een bestuursdienst met name op de zondag. Ook voor alle wedstrijden een 
scheidsrechter regelen blijft moeilijk, maar door inzet van enkelen hebben velen toch weer veel 
plezier gehad. 



 

 

 
Er zijn weer allerlei mooie activiteiten geweest en ook naar de jaarlijkse taartenactie rond 
Sinterklaas werd door velen zeer gewaardeerd. 
 
Wij willen dan ook iedereen enorm 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 


