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Aanwezig bestuur: Peter Latenstein, Corné Dekker, Wil Schipper, Jaap Jan Swan, Klaas  

  Molenaar, Jord Groot en Kees de Groot 

Afwezig   Michel de Nijs en Ruud de Nijs 

Aantal leden:  28 

 

1. Opening door de voorzitter. 

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

bestuursleden welkom.  

Fijn om dit jaar real-life met de leden de ALV te houden. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

• Geen punten. 

 

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 10 oktober 2019. 

De notulen zijn akkoord bevonden. De notulist wordt bedankt.  

 

4. Jaarverslag van het bestuur (2019-2020 en 2020/2021). 

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

website geplaatst.  

 

5. Financieel jaarverslag 2019/20 en 2020/21. 

Peter Latenstein deelt financieel jaarverslag uit en legt deze uit. 

  

 Een aantal zaken wijken af, zoals de huur accommodatie ten opzichte van eerdere jaren. 

 Vanwege korting i.v.m. de Corona-pandemie. Wat uiteindelijk resulteert in een kleine 

 plus in het resultaat.  

 Begroting komend seizoen 2021/22 is behoudend gedaan. Kans bestaat dat Gemeente 

 Schagen de huur van de velden niet volledig doorbelast.  

 Voor 2021/22 is er geen reservering voor jubileumfeest VIOS-W opgenomen in de

 begroting. Het daadwerkelijke resultaat wordt eerst afgewacht, bij een eventuele plus

 wordt er weer een reservering gedaan. 

 

 Vragen ten aanzien van het financieel jaarverslag: 

 Eef Bruin:  Seizoen 2021/22 is er wel rekening gehouden met opleidingskosten. Zit 

daar een plan achter? Soms wordt een jaar geen trainingscursus gehouden. 

  

6. Verslag van de kascommissie. 

Jan-Pieter Hessing en Marvin Mosch hebben de kascommissie gedaan. 

Cijfers zien er prima uit en er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

De financiële gegevens zijn goedgekeurd. 

De kascommissie dechargeren de penningmeester. 

 

7. Vaststelling van de begroting voor 2021/22 

Is vastgesteld. 
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8. Vaststelling van de contributies1 2022/2022: 

Ten opzichte van de contributie 2021/2022 is er niks gewijzigd. 

 

De contributie is per 2022/2023 als volgt: 

 Senioren €157,50  

 Junioren €127,50 

 Pupillen €107,50 

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

incasso.  

 

9. Benoeming bestuursleden. 

Volgens rooster aftredend en herbenoembaar Peter Latenstein, Michel de Nijs en Jord 

Groot. Tegenkandidaten, gesteld door tenminste drie stemgerechtigde leden, kunnen 

zich melden tijdens de vergadering.   

Aftredend en niet-herkiesbaar: Wil Schipper. Als kandidaat wordt door het bestuur 

Thomas Botman voorgedragen. Tegenkandidaten, gesteld door tenminste drie 

stemgerechtigde leden, kunnen zich melden tijdens de vergadering. 

 

Mededeling van Peter Latenstein, waarbij hij aangeeft dat dit zijn laatste jaar zijn als 

penningmeester van VIOS-W. Een opvolger is al gevonden, Jan-Pieter Hessing wordt 

kennis bijgebracht en is al aanwezig bij de bestuursvergaderingen.  

 

10. Rondvraag. 

Niels Sprenkeling: Al jaren is er een scheidsrechtersprobleem. Voorstel wordt gestuurd 

door Niels Sprenkeling. 

 

Jan van den Berg: valt tribune onder gebouwen? Ja dat klopt. Dan zou er een 

rookverbod moeten zijn. Misschien bordjes plaatsen in de tribune? Wetgeving mogelijk 

later als complex rookvrij moet zijn, zoals nu de gedachte is? 

 

Dirk Schipper: Kunnen er verplaatsbare doelen besteld worden i.v.m. verdeling van 

belasting van de velden? Wordt besproken in bestuur. 

 

Sem Broersen: Wasmachine/droger, staat voor het merendeels stil. Is het mogelijk een 

rooster te maken? Wordt meegenomen en bekeken door het bestuur. 

Bestuur: Sem Broersen, Bob Tesselaar, Hans van den Berg en Ron Wever worden 

bedankt voor het initiatief om de velden van VIOS-W goed bij te houden. Resultaat van 

dit initiatief is al zichtbaar! 

 

Eef Bruin: Groenploeg werkt vanuit een mooi geschilderde container. Is uitbreiding 

mogelijk? Wordt meegenomen richting Stichting Sporthal De Doorbraak (waar Jaap 

Jan Swan en Kees de Groot deel van uitmaken). 

Bestuur: Vernieuwen van de entree van het complex is inmiddels gestart door Stichting 

Sporthal De Doorbraak, naar alle waarschijnlijkheid zal de vernieuwing in eind 

november gereed zijn.  

 

 
1 Waarin per categorie €10,- wordt gereserveerd voor het kledingfonds. 
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Bob Tesselaar: Wordt er bij de donateursactie net als voorgaande jaren langs de deuren 

gegaan? Dit wordt besproken en geanalyseerd in een volgende bestuursvergadering. 

 

11. Sluiting door de voorzitter  

Jaap Jan Swan de vergadering sluit de jaarvergadering en deelt mede dat de aanwezigen 

een ronde van de vereniging verkrijgen.  

 

Iedereen wordt bedankt voor de opkomst bij deze ALV. 

Notulist Kees de Groot  


