
 

 

 

 Jaarverslag seizoen 2018-2019 
 
Datum: 10 oktober 2019.  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
Eindelijk ging de kogel door de kerk. De gemeente Schagen heeft budget vrijgemaakt voor het 
uitbreiden van het aantal speeluren op ons complex. Vanuit het bestuur zijn wij gelijk op zoek 
gegaan naar mogelijke varianten, waaronder kunstgras en hybrideveld. In eerste instantie leek 
kunstgras op het B-veld de beste oplossing, echter werd er vanuit de buurt overlast verwacht. 
 
Als enige oplossing bleef het A-veld over, maar uit een pole op onze website werd door een 
groot deel van de leden negatief gereageerd op kunstgras. Het bestuur heeft zich uitvoerig laten 
informeren over een hybrideveld. Dit resulteerde in een informatieavond voor leden en 
omwonenden, waarbij ook de gemeente aanwezig was. Er werd heel positief gereageerd door 
de vele aanwezigen. 
 
De gemeente reageerde adequaat en stelde een projectleider aan. Enkele maanden later werd 
er een opdracht verstrekt voor de aanleg van een hybrideveld, inclusief LED-verlichting en 
beregening in het veld. Vanaf november 2019 zullen wij gebruik kunnen gaan maken van één 
van de mooiste velden in de omgeving. 
 
Dat beide hoofdmachten een goed veld kunnen waarderen bleek wel, want de Heren 1 wisten in 
de nacompetitie te promoveren naar de 2e klasse, terwijl de Dames 1 ongenaakbaar kampioen 
werden en promoveerden naar de 3e klasse! Als verrassing wisten op het laatste moment de JO-
17-1 en JO-17-3 ook nog het kampioenschap af te dwingen. Komend seizoen zullen ze op het 
nieuwe veld moeten laten zien dat promotie terecht was. 
 
De overige teams presteerden gemiddeld gezien ook heel goed, mede door de inzet van 
begeleiders, trainers, coaches, scheidsrechters en nog vele andere vrijwilligers. 
 
Uit bovenstaande blijkt wel dat er veel nodig is om iedereen op een prettige manier te laten 
voetballen. Dat vergt heel veel van alle vrijwilligers die op diverse manieren iets voor de 
vereniging doen. Met z’n allen waarderen wij dat uiteraard enorm. Helaas zien we wel dat het 
steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden. Wij willen dan ook een oproep doen 
aan iedereen die VIOS-W een warm hart toedraagt. Vele handen maken licht werk. 
 
Een voorbeeld hiervan is de groenploeg die elke maandag het complex opruimt, velden naloopt, 
reparaties verricht en diverse onderhoudsklussen doet. Doordat zij dit met meerdere personen 
doen, blijft het leuk en gezellig en wordt er veel nuttig werk verzet. Onze vereniging heeft daar 
iedere dag plezier van! 
 



 

 

 
 
Een groot succes zijn het oliebollentoernooi voor de jeugd en de eigen zaalvoetbalcompetitie. 
Aan de aantallen te zien doet nagenoeg iedereen hier heel enthousiast aan mee. 
 
Voor het organiseren van het jeugdkamp hebben zich ook weer vele vrijwilligers ingezet. Helaas 
zaten de weersomstandigheden niet mee, waardoor het ingekort moest worden tot een 
voetbaldag. Jammer, maar de opkomst was onveranderd groot. 
 
De opkomst bij de vrijwilligersavond was een stuk minder, maar zeker niet minder leuk! Dit keer 
was er een voetbalquiz met bingo georganiseerd. Daar werd nog lang over nagepraat. 
 
In het seizoen 2019-2020 zullen we de nodige overlast ervaren door de aanleg van het 
hybrideveld, maar daar krijgen we heel veel voor terug. 
 
Tot slot nog een puntje van aandacht. Op en rond de velden worden na wedstrijden en 
trainingen veel achtergebleven ballen gevonden. Het spreekt voor zich dat er dus ook veel 
ballen “verdwijnen”. Ballen aanschaffen is een flinke kostenpost, dus aan iedereen het verzoek 
om hier met zorg mee om te gaan. We zijn tenslotte een voetbalvereniging en hebben ballen 
nodig om te voetballen! 
 
Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor VIOS-W. 
 
Veel plezier op en langs de velden! 
 
 
 
Hoogachtend,  
Namens het bestuur v.v. VIOS-W.  
J.J. Swan  
Voorzitter 


