
Algemene ledenvergadering 27 oktober 2011 

 

1.Opening voorzitter 

Jaap Jan opent de vergadering en heet allen welkom. Vervolgens wordt er teruggeblikt op 
het afgelopen voetbalseizoen.  

2.Ingekomen stukken en mededelingen.  

Een oproep vrijwilligers voor diverse taken zoals: ophalen van oud papier (16+), 
bestuursdiensten voor 

zaterdag en zondag en scheidsrechters voor zondag, hiervoor ouders van jeugdspelers 
vragen. 

3.Vaststelling notulen ledenvergadering 11 november 2010.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden akkoord bevonden. 

4.Jaarverslag van het bestuur.  

De voorzitter heeft het jaarverslag gemaakt en leest dit voor. Het jaarverslag staat op de 
website.  

5.Jaarverslag van het bestuur.  

De voorzitter heeft het jaarverslag gemaakt en leest dit voor. Het jaarverslag wordt 
gepubliceerd op de website.  

6.Verslag van de kascommissie  

De kascontrole heeft plaatsgevonden door Co Duineveld en Jan van den Berg.  

De kas is in orde en heeft geen afwijkingen. Als aanbeveling hebben zij om te letten op de 
uitgaven, omdat de inkomsten van de vereniging teruglopen. 

7. Balans boekjaar 2010/11.  

De balans per 30 juni 2011 is goedgekeurd.  

8.Benoeming nieuwe kascommissie.  

Co Duineveld en Jan van den Berg gaan volgend jaar de kascontrole doen.  

9.Vaststelling van de contributies.  

De contributieverhoging is goedgekeurd. De contributie voor de senioren wordt verhoogd van 
€112,50 naar €122,50. Bij de junioren wordt de contributie verhoogd van €75,00 naar €82,50 
en bij de pupillen is dit van € 57,50 naar 62,50. In alle gevallen zal er een korting van €2,50 
bij gebruik van automatische incasso.  

 



10.Vaststelling van de begroting voor 2011/12.  

De begroting van komend seizoen is goedgekeurd. Er is uitgegaan van contributie verhoging 
en opslag op kleding kosten.  

11. Benoeming bestuursleden.  

Kees Overman treedt af als bestuurslid. Hij wordt hierbij bedankt met een bos bloemen en 
cadeaubon. Kees de Groot neemt zijn taken over. Cees Bakker stelt kandidaat voor het 
bestuur. Er zijn geen tegenstemmen en treedt aan als bestuurslid.  

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Frank Kaandorp en Ruud van Duin. Er zijn geen 
tegenkandidaten en beiden worden herkozen als bestuurslid.  

12. Rondvraag.  

Jan van den Berg: Is er wat te zeggen over de tennisbanen voor de uitbreiding?Bestuur: De 
tennisvereniging mag uitbreiden van VIOS en de stichting. In het uitbreidingsplan komt een 
fietsenrek waarbij 100 fietsen in kunnen.  

Kees Jansen: Als C-coördinator is dit zijn laatste jaar tevens geldt dit voor de F coördinator. 

Het vermelden van de contributie op de site?  

Voor zaaldiensten 1 of 2 ouders van zaalteams dienst laten draaien?  

Veel teams in dezelfde kleding laten lopen, door één grote sponsor? 

Edwin Swan : De selectie teams een klein bedrag laten betalen voor kleding? 

Brief / flyer maken voor oproep vrijwilligers? 

Kees de Groot: Stelt zich voor en zal de taken van Kees Overman overnemen. 

Dirk Schipper: Het A-veld meer evenementen veld dan voetbalveld 

Kettingen langs het A-veld. Het wordt nu als overloop gebruikt naar het D-veld. 

De KNVB informeren dat postadres van VIOS moet worden veranderd.  

Niels Sprenkeling: Leden kijken niet altijd goed op de site, hierdoor komen sommige 
senioren niet opdagen voor hun scheidsrechtersdienst. 

Kunnen we wat doen aan de scheidsrechters die niet op komen dagen? 

De selectiespelers laten betalen voor rode en gele kaarten en misschien nog een boete van 
VIOS? 

Bestuur: Het is willekeurig wie de kaarten krijgt, de kosten vallen mee. 

Verschillen tussen de website en het kassie. Het opheffen van het kassie, wat zorgt voor 
meer bezoekers op de website.  

Bestuur: voorlopig nog behoud van het kassie. 



Zaalvoetbaltoernooi combineren met VIOS-zaal voetbal? 

Bestuur: geen goed plan. 

Kees Overman: neemt contact op met Kees de Groot. Hij wil wel contact houden met de club 
en bestuursdiensten draaien.  

 

13. Sluiting door de voorzitter.  

Jaap Jan bedankt ieder voor de inzet van het afgelopen seizoen en wenst allen wel thuis. 
Hierna sluit Jaap Jan de vergadering en deelt mee dat er nog een rondje van de vereniging 
komt. Notuliste Michelle Tetteroo. 


