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Aanwezig bestuur: Ruud de Nijs, Peter Latenstein, Klaas Molenaar, Wil Schipper, Jaap Jan 
   Swan, Klaas Molenaar, Corné  Dekker en Kees de Groot 
Afwezig bestuur: Marcel van der Oord 
Aantal leden:  11 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Jaap Jan Swan opent de vergadering en heet alle leden, ereleden, donateurs en 
bestuursleden welkom.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

• De statuten en HHR worden dit jaar up-to-date gemaakt en volgend jaar 
meegenomen naar de ALV. 
  

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 24 oktober 2016 en extra ALV (ivm 
contributieverhoging) VIOS-W, 14 juli 2016. 
De notulen zijn akkoord bevonden. 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 2016/2017. 

Peter Latenstein deelt financieel jaarverslag uit en legt deze uit. 
  
 Vragen ten aanzien van het financieel jaarverslag: 
 Robin Tesselaar:  Waarom is besloten om een negatieve begroting voor 2017 op te 
 stellen? Vanwege de financiële ruimte is dit voor seizoen 2017/2018 besloten.  
 Eef Bruin:  Waarom staat de financiële positie van Club van 100 niet op het 
 financiële jaarverslag? Club van 100 is een eigen (supporters)vereniging, waardoor de 
 financiële positie niet in het financieel jaarverslag wordt benoemd. 
 Frank/Jolanda Schuijt: Merken op dat opbrengst contact daalt. VIOS-W zal met 
 het Contact doorgaan net zolang het opbrengsten zal genereren.  
 Jan-Pieter Hessing: Klopt het dat de sponsorbijdrage gedaald zijn? Dit klopt. 
 

6. Verslag van de kascommissie. 
9 oktober heeft de kascommissie de financiële gegevens van de vereniging 
gecontroleerd. De kosten zijn gespecificeerd en er zijn geen vreemde dingen op te 
merken. De financiële gegevens zijn goedgekeurd. 
De kascommissie dechargeren de penningmeester. 
 
Robin Tesselaar en Marvin Mosch hebben 3 opeenvolgende jaren uitgemaakt van de 
kascommissie. Volgens rooster treden beiden af. 
Jan-Pieter Hessing en Chiel Burger worden voor 3 jaar benoemd voor de kascommissie. 

 
7. Goedkeuring 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. 

8. Vaststelling van de begroting voor 2016/2017. 
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De begroting is conservatief opgesteld door de penningmeester. 
  
 Frank Schuijt: Waar zijn kosten van materiaal begroot? Ballen en andere materialen 
 worden bij de huur sportvelden gedisconteerd. (Huur, materiaal, tribunes) Anders dan 
 bijdrage van Club van 100. 
 

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: Klaas Molenaar, Wil Schipper en Kees de 
Groot. Er zijn geen tegenkandidaten en allen worden herkozen als bestuurslid. 

 
11. Rondvraag. 

Dirk Schipper: Op dit moment is het niet mogelijk om te bellen bij het 
wedstrijdsecretariaat. Aangezien de telefoon niet werkt, is het dan niet een idee om deze 
af te schaffen? Er is reeds melding gemaakt bij KPN en er wordt aan gewerkt. 
Niels Sprenkeling: Schema bestuursdienst staat niet op de site? Volgens Corné Dekker 
staat deze er wel op. 
Niels Sprenkeling: Is het een idee om een avond te organiseren: begeleiden van jeugd, 
en ouders aanspreken om gedragingen langs de velden? Wordt besproken in 
bestuursvergadering. 
Niels Sprenkeling: Kledingfonds staat inmiddels op een positief saldo. Is het een idee 
om per team welke op donderdagavond een trainingspak / tenue te regelen? Wordt 
meegenomen in bestuursvergadering. 
Niels Sprenkeling: Kees Dekker speciaal benoemen / eren? Wordt meegenomen in 
bestuursvergadering. 
Robin Tesselaar: In het jaarverslag was gerefereerd naar meer capaciteit van velden. 
Op welke manier wordt dit gecreëerd? Aanvraag kunstgrasveld is verstuurd aan 
Gemeente Schagen. Verder is de bedoeling om de condities van de huidige velden te 
laten optimaliseren door Gemeente Schagen.  
Ruud de Nijs: Het aantal scheidsrechters worden minder, daarnaast komen er helaas 
geen nieuwe scheidsrechters bij. Dit kan gaan betekenen dat er incidenteel zelf gefloten 
moet gaan worden.  
Nico Kemper: VIOS-ballen staan 70% geen VIOS-W op, daarnaast is het belangrijk 
om de leden op betere omgang van ballen te wijzen. Op de resterende ballen worden 
ook VIOS-W zetten, daarnaast wordt er extra aandacht aan het beleid omtrent ballen 
besteedt. 

 
 

12. Sluiting door de voorzitter  

                                                
1 Waarin per categorie €15,- wordt gereserveerd voor het kledingfonds 
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Jaap Jan Swan bedankt ieder voor de inzet van het afgelopen seizoen. Hierna sluit Jaap 
Jan Swan de vergadering en deelt mee dat er nog een rondje van de vereniging komt.  

 

Notulist Kees de Groot  


