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Notulen VIOS-W Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2012 

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

   Ruud de Nijs, Jaap Jan Swan en Kees de Groot 

Afwezig bestuur: Dennys de Nijs en Frank Kaandorp 

Aantal leden:  13 

 

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 

Geen ingekomen stukken, tevens geen mededelingen. 

 

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 27 oktober 2011 

Geen vragen/opmerkingen, de notulen worden akkoord bevonden. 

De notuliste wordt bedankt. 

 

4. Jaarverslag van het bestuur 

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

 website geplaatst. 

 

Wim Drost wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als consul en krijgt een bos 

bloemen. Wim Drost geeft aan dat hij scheidsrechter zal blijven.  

Michelle Tetteroo krijgt nog een attentie als stagiaire. 

 

5. Financieel jaarverslag 2011/12 

Peter Latenstein deelt overzichten uit en geeft hierop een toelichting. 

 

Er wordt opgemerkt dat de inkomsten van het Contact lager zijn dan het vorige jaar. 

 De leden geven suggesties om meer inkomsten te genereren, zoals automatische 

 incasso. 

 

Peter Latenstein wordt 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 Jaap Jan  bedankt. 

 

7. Goedkeuring van de balans per 30 juni 2012 en van de staat van baten en lasten 

en de daarbij behorende toelichting over het boekjaar 2011/12 

Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd. 
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8. Benoeming nieuwe kascommissie  

Volgens de statuten zullen Jan van den Berg en Co Duineveld volgend jaar 

 opnieuw de kascontrole verzorgen. 

 

9. Vaststelling van de contributies 

Het bestuur wil naar uniformiteit wat betreft uitstraling van kleding. Om het voor een 

 ieder betaalbaar te maken wordt het kledingfonds
1
 voorgesteld. Hierbij stelt het 

 bestuur per leeftijdscategorie een verhoging van €15,- voor:  

Senioren van €122,50 naar €137,50 

Junioren van €82,50 naar €97,50 

Pupillen van €62,50 naar €77,50 

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

 incasso. 

 

Na uitleg van het kledingfonds door het bestuur, wordt door de aanwezige leden hun

 zorgen geuit over het in te voeren kledingfonds. Goede organisatie, service en

 afstemming met de leverancier Muta worden nodig geacht voor het slagen van het 

 kledingfonds. Wat te doen met restvoorraad van de huidige voorraad? Hoe binnen 

 VIOS beheer, vermissing en aanvulling van kleding te regelen? Wat te doen met net 

 aangeschafte kleding? 

 

Het bestuur neemt de geuite zorgen serieus. Ervaringen van andere clubs die inmiddels 

 een soortgelijk kledingfonds met Muta hebben vastgesteld worden opgevraagd. Door 

 contracten met Muta en duidelijke afspraken binnen VIOS worden verdere problemen 

 als voorkomen geacht. 

 

Vervolgens wordt na stemming de contributieverhoging aangenomen. 

 

10. Vaststelling van de begroting voor 2012/13 

De begroting van seizoen 2012/13 is goedgekeurd. 

 

11. Vaststelling van het huishoudelijke reglement 

2 jaar geleden zijn de statuten gewijzigd. Op basis van richtlijnen vanuit de KNVB en 

de gewijzigde statuten, zijn de huishoudelijke (HH) reglementen aangepast.  

Deze gedragsregels zijn dynamisch en kunnen in de loop der jaren worden aangepast. 

 

Na stemming worden de huishoudelijke reglementen vastgesteld. De HH worden op 

de site, samen met de statuten gepubliceerd. Tevens worden de HH in het 

wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer gelegd ter inzage. Hoofdpunten worden 

duidelijk zichtbaar getoond op het complex. 

 

 

 

                                                             
1 In 2012/13 zal de contributie worden verhoogd, met ingang van 2013/14 zullen alle 

 teams nieuwe kleding (broek en shirt) uit het kledingfonds krijgen, met uitzondering 

 van de teams die nu al gesponsord worden en waarvan de kleding nog naar behoren is. 

 De kleding zal team-gebonden zijn en dient aan het einde van ieder seizoen ingeleverd 

 te worden. 
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12. Benoeming bestuursleden 

Frank Kaandorp treedt af als bestuurslid. Frank ontvangt bos bloemen en cadeaubon 

 thuis. Als kandidaat wordt door het bestuur Marcel van der Oord voorgedragen. Er 

 zijn geen tegenstemmen, Marcel treedt aan als bestuurslid. 

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Peter Latenstein en Dennys de Nijs. Er zijn 

 geen tegenkandidaten en beiden worden herkozen als bestuurslid. 

 

13. Rondvraag 

Jan van den Berg: Complimenteert het bestuur met de vernieuwde website. 

 Tevens vraagt hij of alle sponsoren vermeld staan op de site. 

 Volgens het bestuur is dit het geval. 

Danijela Karaman:  Hoe kan worden gezien wie scheidsrechtersdienst heeft? De 

 site is zoals bekend net vernieuwd. Binnenkort zal deze optie 

 op de site te zien zijn. 

Maritsca Koster:  Wat te doen bij niet aanwezig zijn bij deze 

 scheidsrechtersdienst? Geïnventariseerd wordt wie niet 

 aanwezig is bij deze dienst. Hij/zij zal aangesproken worden 

 op de afwezigheid. 

Jolanda Meulemans:  Elke start van het seizoen is er een broodmaaltijd voor de 

 jeugd in de Ooijevaar. Jolanda zou het mooi vinden als het 

 bestuur de opening verzorgd. Dit jaar kon de voorzitter helaas 

 niet aanwezig zijn. Volgend jaar zal zoals gebruikelijk iemand 

 van het bestuur aanwezig zijn. 

Cees Bakker:  Bedankt Piet Koster voor het verzorgen van de nieuwe site, die 

 in samenwerking met StudioViv vernieuwd is. 

Pierre Hoffer:  Is Ruud Zutt uitgenodigd voor deze ALV? 

Maritsca Koster:  Over een aantal weken is de bedoeling om alle vrijwilligers 

 een taart te geven. Wat is de status van de vrijwilligerslijst? 

 Deze wordt middels de vrijwilligersmodule ingevuld, waar het 

 bestuur aan werkt. 

Frank Schuijt:  Vrijwilligers/begeleiders moeten steeds meer op de digitale 

 wedstrijdformulier (DWF) gezet. Doordat de introductie van 

 DWF in fases wordt ingevoerd, worden de 

 vrijwilligers/begeleiders ook geleidelijk in het systeem 

 ingevoerd. 

 

14. 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.  

 

Notulist Kees de Groot 


