
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 oktober 2013 

Notulen VIOS-W Algemene Ledenvergadering 10 oktober 2013 

 
Aanwezig bestuur: Cees Bakker, Peter Latenstein, Klaas Molenaar, Ruud van Duin,  

   Ruud de Nijs, Dennys de Nijs, Marcel van der Oord en Kees de Groot 

Aantal leden:  15 

 

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 kans bestaat dat AZ-scouts talentvolle jeugdspelers scouts tijdens wedstrijden. 

 Net als vorig jaar wordt er een herhalingsavond reanimatie/AED verzorgd door de 

EHBO vereniging Warmenhuizen. Het bestuur zal bekijken in hoeverre iedere trainer 

deze cursus nodig dient te hebben. 

 

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 18 oktober 2012 

Na een kleine opmerking, worden de notulen akkoord bevonden. De aangepaste versie 

 zal op de site worden geplaatst. 

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 2012/13 

Peter Latenstein deelt financiële overzichten uit en geeft hierop een toelichting. 

Peter Latenstein merkt op dat het exploitatieoverzicht nog nooit zo slecht is geweest 

 sinds hij penningmeester is. 

 

Na enige verduidelijkingen op vragen op het financiële overzicht, wordt Peter 

 Latenstein door de voorzitter bedankt voor het verzorgen van het financieel rapport. 

 

6. Verslag van de kascommissie 

Kascontrole is plaatsgevonden door Co Duineveld en Jan van den Berg. Afgelopen 

 jaar is er meer uitgegeven dan ingekomen. 

 

De kascommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan en stellen voor de 

 penningmeester te déchargeren en de aanbevelingen over te nemen. De commissie 

 wordt door de voorzitter bedankt. 

 

Volgend jaar  zullen Co Duineveld en Jan van den Berg voor het laatst de kas 

 controleren. 

 

7. Goedkeuring van de balans per 30 juni 2013 en van de staat van baten en lasten 

en de daarbij behorende toelichting over het boekjaar 2012/13. 

Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd. 
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8. Vaststelling van de contributies
1
 2013/14 

Senioren €137,50 

Junioren €97,50 

Pupillen €77,50 

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

incasso. 

 

9. Vaststelling van de contributies
1
 2014/15 

Senioren van €137,50 naar €147,50 

Junioren van €97,50 naar €105,- 

Pupillen van €77,50 naar €82,50 

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

 incasso. 

  

 Na stemming wordt de contributieverhoging vastgesteld. 

 Tevens is vastgesteld dat de contributie eind juli/begin augustus wordt geïncasseerd.  

 

10. Vaststelling van de begroting voor 2013/14 

De begroting van seizoen 2012/13 is goedgekeurd. 

 

 Door omstandigheden is de levering van de kleding later dan gepland. 

 Door het hebben van één kledingleverancier zal de voorraad naar beneden gaan. 

 Voorraad sokken zal blijven omdat velen nieuwe sokken nodig zullen hebben. 

 Uiteindelijk zal elk lid vanaf volgend seizoen MUTA-VIOS sokken dragen, met het 

 oog op uniformiteit. 

  

11. Benoeming bestuursleden 

Volgens rooster aftredend en hernoembaar: Ruud van Duin, Ruud de Nijs en Jaap Jan 

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

 

12. Rondvraag 

Joep Weegenhuisen: Is het een idee om de contributie per categorie af te laten 

ronden? Zodra gebruik wordt van automatische incasso, is dit een ‘rond’ bedrag. 

Johan Entius: VIOS-site loopt achter, nieuwe informatie van teams worden niet/niet 

snel op de site geplaatst. Nieuwe VIOS-site wordt inmiddels getest. Hier zijn de leden 

meer verantwoordelijk voor een eigen gedeelte. Op termijn komen er apps en andere 

handigheden die de totaalbeleving vergroot en interactiever zal maken, daarbij zijn de 

kosten van het totaalpakket ook lager dan bij de huidige. 

 Daniëlle Karaman: Het ballenhok staat geregeld open, waardoor er minder controle 

 is op de ballen is. Hierdoor raken ballen weg. Trainers hebben een sleutel, op 

 trainingsdagen kan het ballenhok gedurende de trainingen open blijven. Meer 

 controle/maatregelen wordt nodig geacht om meer overzicht te verkrijgen in het 

 ballenhok. 

 Frank Schuijt: Het begin van het voetbalseizoen voor niet-selectieteams verliep 

 moeizamer dan voor selectieteams, omdat sommige teams geen begeleider hebben. 

 Hoe in de toekomst een soepelere start te verkrijgen? Ouders worden momenteel meer 

 betrokken bij voetbalzaken, zoals bestuursdienst op zaterdag en zaaldienst. In 

 beleidsplan wordt nog meer opgeschreven wat gevraagd  wordt van ouders.   

                                                           
1
 Waarin per categorie €15,- wordt gereserveerd voor het kledingfonds 
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Helaas blijft he lastig om ouders te ‘activeren’. 

Edwin Swan:  

 Wordt het boardingveld binnenkort opgeknapt? Ja, de sponsorcommissie zal 

(nieuwe) sponsoren benaderen, daarnaast worden nieuwe netten geïnstalleerd. 

Tevens worden gebruikers meer aangesproken op orde en netheid van het 

boardingveld. 

 Worden de fietsenstallingen op een vaste plaats neergezet? Deze zullen een 

vaste plaats krijgen. 

 Niels Sprenkeling: 

 Nieuwe shirts zijn helaas doorsnee, niet iedereen past in de shirts. Voor alle 

leeftijdscategorie zijn er verschillende maten. 

 Sommige nieuwe ballen zijn te licht. De ballen zijn gekocht en besteld op de 

geldende gewicht die de leverancier hanteert.  

 Is het een idee om eind april/begin mei de (trainers)indeling gereed te maken? 

Dit is lastig te doen, omdat alle informatie nog niet voorhanden is. 

 Wat is het effect van de salarissen en lonen voor de vereniging?  

Nico Kemper: Bemesting van C/D-veld  is niet goed, dient verbeterd te worden. 

Gemeente wordt hierop aangesproken. 

Joep Weegenhuisen: Waar kunnen de gebruikers van het boardingsveldje door de 

week naar de wc? Dit wordt meegenomen in de bestuursvergadering. 

 

13. Sluiting door de voorzitter 

Jaap Jan bedankt ieder voor de inzet van het afgelopen seizoen. De gemaakte 

opmerkingen worden besproken en dit voetbaljaar (net als andere jaren) wordt 

gestreefd naar een positief balansresultaat. 

 

Hierna sluit Jaap Jan de vergadering en deelt mee dat er nog een rondje van de 

vereniging komt.  

 

Notulist Kees de Groot 


