
 

 

 

 

 
Notulen ledenvergadering V.V. Vorden 28-06-2016. 
 
Aanwezig:  William van der Veen, Jan Borgonjen, Marc Rouwen, Oscar Rondeel, Jeroen 
Oonk, Hugo van Ditshuizen, Jeroen Tijssen, Udo Heij, Rob Oplaat, Dick Wesselink, Herman 
Vrielink, Chantal Jansen, Agnes Oonk, Sbine Wilgenhof, Johan Verstege, Rien Wabeke, 
Marc van der Linden, Renz Cornegoor, Kees Jansen, Hans Boers, Ilse Oldenhave (notulen) 
Afwezig met kennisgeving: Eddy Hiddink, Freddy van Ditshuizen, Ab Hartelman, Frank 
Nijenhuis, René Nijenhuis, Dennis Wentink 
 
Opening: 
Marc opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze ledenvergadering. Het 
doel van de vergadering is de leden te informeren over de stand van zaken binnen de 
vereniging. Ieder bestuurslid zal een bijdrage leveren aan deze vergadering middels zijn /haar 
taak binnen het bestuur. 
 
Notulen algemene ledenvergadering d.d.  18-11-2015 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Voetbal. 
Er is een grote groei van leden geweest in de afgelopen 10 jaar, van 300 naar 500+. Dit zorgt 
voor de nodige aanpassingen in de organisatie. 
Ook het meidenvoetbal groeit, er zijn nu 4 combinatieteams met Socii, 3x Vorden-Socii en 1x 
Socii-Vorden. 
Ook word er gewerkt met het trainings-opzetplan 2015, 2 teams samen trainen onder leiding 
van trainer + stagiair en een leider. 
 
Activiteiten zijn nodig voor de vereniging voor de inkomsten. Herman merkt hierbij op dat we 
de lokale horeca niet in de weg moeten zitten en dat het wel sport gerelateerd moet zijn. En 
dat we hierdoor geen problemen met de sponsoren en de belastingdienst moeten krijgen 
(btw). 
Kees geeft aan dat de er in sponsorcontracten kan komen te staan dat we de ruimte op het 
voetbalveld/kantine ter beschikking stellen. 
 
VOG verklaring (seksuele intimidatie) 
In plaats van een VOG verklaring wordt er gekozen voor een preventief beleid. 
Voorstel richtlijn: ZDWDBV aanstellen als 1e aanspreekpunt. Nooit 1 begeleider bij spelers 
onder de 13 jaar in de kleedkamer. Begin van het seizoen de trainers en leiders de richtlijnen 
aanreiken. Het gaat hierbij dus om de F-jes t/m D- pupillen. 
Rob vind dat de richtlijnen dan ook voor de junioren moet gelden. Marc merkt op dat het 
verder nog praktisch moet worden uitgevoerd en dan goed moet worden gekeurd bij de 
ledenvergadering. 
 
VOG verklaring (kantinemedewerkers) 
Ook voor de kantinemedewerkers wordt er geen VOG-verklaring gevraagd. Er wordt een 
kasprotocol opgesteld, zoals dat de opmaak van de kas door 2 personen moet worden 
gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Financiën. 
Kees geeft een terugblik over het seizoen 2014-2015. Prognose en uitleg cijfers 2015-
2016.Het ziet er naar uit dat er een positief resultaat is. 
Per 2 seizoenen zal de contributie per CBS indexcijfer worden aangepast i.v.m. ronde 
getallen. 
Hugo vraagt wat er gebeurd als leden niet betalen. Kees zegt dat hij dan met de betreffende 
leden in gesprek gaat. Ook is er bij de gemeente een nieuwe subsidieregeling zodat kinderen 
met beperkte financiële middelen toch kunnen sporten. 
 
Kees legt de begroting voor het seizoen 2016-2017 uit en deze worden door de aanwezigen 
akkoord bevonden. 
 
Jeroen O. merkt op dat de olliebollenactie van Vorden tegelijk is met de Harmonie. Jan B. 
zegt dat dit in overleg met de Harmonie is geweest. Marc zegt dat hierover met beide 
verenigingen goed overleg nodig is zodat we elkaar niet in de weg zitten. 
 
Beleidsplan: 
 
Marc- voetbaltechnisch. 
Herman vraagt t/m welke leeftijd de teams gemengd zijn. Marc antwoord t/m A. 
 
Rien-jeugdvoetbal. 
De binding van de trainers met de vereniging moet beter. 
Udo zegt dat er meer vaste teams moeten komen en dat er misschien wel aan teambuilding 
moet worden gedaan. 
Herman stelt voor om na de 1e helft van het seizoen een evaluatie met de spelers te doen. 
Rien zegt dat er halfjaarlijks al een evaluatie plaats vindt. Marc stelt voor om eventueel in 
november een extra evaluatie te doen. 
Udo vind dat er met de jeugdscheidsrechters en begeleiders een betere communicatie moet 
zijn om ze te behouden en enthousiast te houden. Jeroen T. vind dat er ook betere 
begeleiding moet komen voor de jeugdscheidsrechters. 
 
Hans-sponsoring. 
De sponsorcommissie is bezig om een businessclub uit te werken. 
Jeroen T. geeft een voorbeeld van de tv bij Socii waarop reclame van sponsoren en 
voetbaluitslagen staan. 
 
Communicatie. 
Digitaal wordt belangrijker, zoals de website en social media. 
 
Renz-horeca. 
In het nieuwe seizoen verplicht stellen van de seniorenteams om een kantinedienst te draaien 
of te helpen met een evenement. 
Kantinemedewerkers een reanimatie/AED cursus aanbieden. 
Na het wikee-toernooi geen gebruik meer maken van de accommodatie mits het bestuur dit 
goedkeurt. 
Een eventueel kassasysteem wordt nog uitgewerkt. 
Of er een schoonmaakcommissie komt is nog in beraad. 
 
Johan-accommodatie 
Jan B. geeft aan dat er een Europese subsidie is met de 50% regeling voor een 
kunstgrasveld. 
 
Kees- Financiën en ICT 
Er wordt nu al 2 seizoenen met een begroting met budgetten gewerkt en gezien de financiën 
gaat dit tot op heden erg goed. 
 
 
 



 

 

Evenementen. 
Activiteitencommissie oprichten voor de “zwevende” evenementen zoals nieuwjaarsreceptie, 
opening seizoen etc.. 
 
 
 
 
Rondvraag. 
Dick geeft aan dat wel een markt is voor vrijwilligers bij de opa’s en oma’s  van de 
jeugdleden. 
Herman geeft aan dat de 2e klussendag 2 juli is en dat hiervoor nog een oproep moet worden 
gedaan. 
 


