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Aanwezig bestuur: Ruud de Nijs, Peter Latenstein, Klaas Molenaar, Wil Schipper, Jaap Jan 

   Swan, Marcel van der Oord en Kees de Groot 

Afwezig bestuur: Klaas Molenaar 

Aantal leden:  15 

 

1. Opening door de voorzitter. 

Jaap Jan Swan opent de vergadering en heet alle leden, ereleden, donateurs en 

bestuursleden welkom.  

Verzoek om maandag ipv donderdag de ALV te laten plaatsvinden. Helaas zijn er nu 

geen extra leden, welke het verzoek hebben geplaatst bij het bestuur. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 Indien je je wilt aanmelden voor bestuursdienst op zondag, kan dit worden gedaan 

bij de secretaris. 

 Spelersfoto’s tbv spelerspas zijn nog niet allemaal ingeleverd. 

  

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 12 november 2015. 

De notulen zijn akkoord bevonden en de notulist wordt bedankt.  

 

4. Jaarverslag van het bestuur. 

De voorzitter heeft een jaarverslag gemaakt en leest deze voor. Het jaarverslag is op 

de website geplaatst.  

 

5. Financieel jaarverslag 2015/2016. 

Peter Latenstein deelt financieel jaarverslag uit en legt deze uit. 

  

 Vragen ten aanzien van het financieel jaarverslag: 

 Jan van den Berg: Hoeveel stijgt de onderhoudskosten per jaar? Op dit moment 

 draagt VIOS-W een vast bedrag per spelend lid af. Welke uiteindelijk tot €45,- per lid 

 zullen oplopen. De gelden per vereniging worden afgedragen aan een onderhoudspot 

 welke beheerd wordt door Gemeente Schagen. Samen met SARS (en de deelnemende 

 verenigingen) wordt bepaald waaraan het geld wordt besteed. 

 Ted Dekker: Waar zijn de KNVB-boetes gespecificeerd? Deze staan vermeld onder 

 KNVB.   

 Niels Goudsblom: Begrijp ik het goed dat het kledingfonds gereserveerd staat? 

 Voorzieningen zijn gereserveerd, het is geoormerkt geld. Dit is ook het geval met het 

 kledingfonds.  

 Jan van den Berg: Klopt het dat er weinig opbrengsten overblijft van het Contact?  

 Dit seizoen zal de opbrengsten van het contact ‘break-even’ zijn. Zodra het Contact 

 geld kost, zal VIOS-W er mee stoppen. 

 

6. Verslag van de kascommissie. 

17 oktober heeft de kascommissie de financiële gegevens van de vereniging 

gecontroleerd. De kosten zijn keurig gespecificeerd. De financiële gegevens zijn 

goedgekeurd. 

De kascommissie dechargeren de penningmeester. 
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Volgend jaar controleren Marvin Mosch en Robin Tesselaar voor het laatst de 

financiële gegevens van de vereniging, waarna een nieuwe kascommissie wordt 

aangesteld.  

 

7. Vaststelling van de begroting voor 2016/2017. 

De begroting is conservatief opgesteld door de penningmeester. 

 

8. Goedekeuring van de balans per 30 juni 2017 en van de staat van baten en lasten 

en de daarbij behorende toelichting over het boekjaar 2016/17. 

Deze zijn akkoord bevonden. 

 

9. Vaststelling van de contributies1 2016/2017: 

De contributies blijven ongewijzigd, met als aantekening dat deze nog bijgesteld kan 

gaan worden na doorrekening van de besluiten van de gemeente. 

 Senioren €157,50  

 Junioren €115,- 

 Pupillen €92,50 

In alle gevallen zal er een korting gelden van €2,50 bij gebruik van automatische  

incasso.  

 

10. Benoeming bestuursleden. 

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Jaap Jan Swan, Ruud de Nijs en Corné 

Dekker. Er zijn geen tegenkandidaten en allen worden herkozen als bestuurslid. 

 

Maritsca Koster en Peter Zomerdijk worden bedankt voor de bewezen diensten en 

krijgen een attentie uitgedeeld. 

 

11. Rondvraag. 

Piet Koster: Sokken bestellen op website lukt niet en bestellen gaat moeizaam. 

Daarnaast graag ook aandacht voor het wijzigen van afhaaladres, omdat regelmatig 

leden nog aankomen terwijl de taken al zijn overgedragen. VIOS-W neemt contact op 

met leverancier. Verder staat het afhaaladres en contactgegevens van de nieuwe 

kledingcommissie op de site. 

 

12. Sluiting door de voorzitter  

Jaap Jan Swan bedankt ieder voor de inzet van het afgelopen seizoen. Hierna sluit Jaap 

Jan Swande vergadering en deelt mee dat er nog een rondje van de vereniging komt.  

 

 

 

 

 

Notulist Kees de Groot  

                                                 
1 Waarin per categorie €15,- wordt gereserveerd voor het kledingfonds 


