
Algemene	  Ledenvergadering	  Victoria	  ‘	  28	  
1	  december	  2016	  
	  
	  
	  

1. Opening	  en	  agenda	  
De	  waarnemend	  voorzitter	  Erwin	  van	  Dijk	  opent	  de	  vergadering	  en	  
bespreekt	  de	  agenda	  
	  

2. Notulen	  vorige	  ALV	  
Er	  zijn	  geen	  opmerkingen	  en	  de	  notulen	  worden	  vastgesteld.	  

	  
Update	  bestuurstructuur:	  vorig	  jaar	  was	  aangekondigd	  dat	  Victoria	  met	  
een	  nieuwe	  bestuursstructuur	  zou	  starten	  zodat	  het	  Hoofdbestuur	  zich	  
meer	  met	  bestuurszaken	  bezig	  kan	  houden.	  Dat	  is,	  mede	  doordat	  de	  
vacature	  van	  voorzitter	  nog	  vacant	  is,	  nog	  niet	  van	  de	  grond	  gekomen.	  
	  
Ook	  binnen	  accommodatie	  is	  nog	  een	  vacante	  functie,	  Hoofd	  
Accommodatie.	  	  
Binnen	  de	  Toernooicommissie	  is	  behoefte	  aan	  een	  coördinator.	  
Voorzitter	  financiële	  commissie:	  dit	  wordt	  nu	  door	  de	  penningmeester	  
erbij	  gedaan,	  maar	  het	  geniet	  de	  voorkeur	  om	  hier	  iemand	  voor	  te	  
benoemen.	  

	  
Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	  	  
Afgemeld:	  Johan	  Winters	  en	  Marc	  Ommens	  Johnny	  Pothast,	  Ria	  van	  Rooij.	  

	   Verder	  geen	  ingekomen	  stukken.	  
	  

3. Jaarverslag	  financieel	  
Vorig	  jaar	  was	  een	  goed	  jaar	  dat	  positief	  wordt	  afgesloten.	  Dit	  heeft	  mede	  
te	  maken	  met	  de	  vergoedingen	  die	  Victoria	  heeft	  ontvangen	  voor	  Tjarron	  
Chery	  en	  het	  Hart	  voor	  Victoria.	  Door	  de	  afgelopen	  jaren	  veel	  te	  snijden	  is	  	  
Victoria	  28	  momenteel	  schuldenvrij.	  De	  kosten	  blijven	  echter	  een	  punt	  
van	  aandacht.	  

	  
4. Verslag	  kascommissie	  

De	  kascommissie	  (Gerben	  en	  Lucia)	  brengt	  verslag	  uit	  en	  verleent	  de	  
penningmeester	  decharge.	  

	   De	  penningmeester	  bedankt	  beiden	  voor	  hun	  inzet.	  
	  

5. Verkiezing	  leden	  kascommissie	  
Maarten	  Groot	  Wassink	  en	  Marten	  Froma	  melden	  zich	  aan	  voor	  de	  
kascommissie	  voor	  komend	  jaar.	  

	  
6. Vaststellen	  contributie	  

Er	  vindt	  volgend	  jaar	  geen	  verhoging	  van	  de	  contributie	  plaats.	  
	  
7. Vaststellen	  begroting	  



De	  begroting	  van	  volgend	  jaar	  laat	  een	  positief	  resultaat	  zien	  van	  200	  
euro.	  Hierbij	  zijn	  wel	  een	  aantal	  kanttekeningen:	  
-‐ Het	  streven	  is	  10%	  meer	  kantineomzet	  te	  behalen.	  
-‐ De	  trainingen	  vinden	  zoveel	  mogelijk	  plaats	  op	  het	  eigen	  complex.	  
-‐ De	  kosten	  voor	  het	  bedrukken	  van	  kleding	  worden	  beperkt	  tot	  het	  

hoog	  noodzakelijke.	  
De	  daling	  van	  het	  aantal	  leden	  van	  800	  naar	  700	  betekent	  minder	  
inkomsten.	  

	  
Lucia	  vraagt	  naar	  de	  bezetting	  in	  de	  kantine	  op	  zondag.	  Erwin	  zegt	  dat	  
Bernadette	  dit	  coördineert	  maar	  dat	  het	  moeilijk	  is	  vrijwilligers	  te	  vinden.	  

	  
Gerben	  Weldink	  geeft	  aan	  wel	  kantinewerk	  te	  willen	  doen	  (1	  x	  per	  6	  
weken).	  Wellicht	  is	  het	  een	  idee	  een	  inschrijfbord	  op	  te	  zetten	  waarin	  
mensen	  zich	  aan	  kunnen	  melden.	  

	  
Er	  is	  nog	  geen	  actief	  beleid	  om	  nieuwe	  leden	  te	  werven	  voor	  
vrijwilligerswerk.	  Hiervoor	  wordt	  nog	  een	  coördinator	  gezocht.	  

	  
Benny	  Beune:	  Als	  iedereen	  een	  of	  twee	  uurtjes	  iets	  wil	  doen	  dan	  komen	  
we	  een	  heel	  eind.	  Persoonlijk	  mensen	  benaderen	  werkt	  misschien	  beter.	  

	  
Jeroen	  Kamp:	  Zou	  graag	  een	  pinautomaat	  zien	  in	  de	  kantine.	  Erwin	  geeft	  
aan	  dat	  hij	  hiermee	  bezig	  is	  en	  dat	  hij	  verwacht	  dat	  op	  korte	  termijn	  
pinnen	  mogelijk	  is.	  

	  
8. Voetbaltechnische	  ontwikkelingen	  

Peter	  de	  Vries	  (verantwoordelijk	  voor	  technisch	  jeugdbeleid	  samen	  met	  
Jeroen	  Kamp).	  In	  augustus	  2016	  begonnen.	  Ze	  kijken	  naar	  talent	  en	  
ontwikkeling	  van	  spelers,	  met	  als	  doen	  spelers	  op	  te	  leiden	  voor	  
Victoria’28	  1.	  De	  trainers	  kunnen	  meepraten	  maar	  het	  technisch	  kader	  is	  
verantwoordelijk.	  	  
	  
Voor	  wat	  betreft	  de	  trainers:	  het	  streven	  is	  ontwikkeling	  naar	  
gediplomeerde	  trainers.	  Momenteel	  heeft	  elk	  team	  een	  trainer,	  
maandelijks	  voeren	  zij	  gesprekken	  met	  de	  trainers	  waarbij	  ook	  bekeken	  
wordt	  wat	  de	  trainers	  nodig	  hebben	  om	  hun	  trainingen	  goed	  te	  kunnen	  
uitvoeren.	  
	  
Gerealiseerd	  is:	  de	  mini	  league.	  Victoria	  ’28	  is	  de	  2e	  club	  in	  Enschede	  die	  
dit	  heeft	  en	  zelfs	  de	  eerste	  in	  Enschede	  Zuid.	  Elke	  vrijdagavond	  spelen	  
kinderen	  van	  4-‐6	  jaar	  een	  eigen	  profleague.	  De	  trainingen	  zullen	  
waarschijnlijk	  op	  dinsdag	  plaatsvinden,	  gegeven	  door	  A1	  en	  B1	  jeugd.	  	  
	  
De	  scheidsrechterscommissie	  draait	  goed.	  	  
Vier	  scheidsrechters	  coördinatoren,	  de	  aanwas	  bij	  de	  jeugd	  is	  groot.	  
Veelal	  zijn	  dit	  maatschappelijke	  stages,	  waardoor	  het	  verloop	  groot.	  
Opleidingen	  voor	  de	  jeugdscheidsrechters	  is	  geregeld.	  Er	  worden	  nog	  
scheidsrechters	  voor	  de	  senioren	  gezocht.	  



	  
9.	  	   Het	  laatste	  nieuws	  over	  kunstgras	  

Er	  is	  veel	  te	  doen	  om	  de	  rubberen	  korrels	  in	  het	  kunstgras.	  De	  velden	  zijn	  
eigendom	  van	  de	  gemeente	  en	  daarom	  moeten	  we	  wachten	  tot	  de	  
gemeente	  een	  standpunt	  in	  neemt.	  De	  gemeente	  wacht	  op	  uitkomsten	  
RIVM,	  die	  half	  december	  verwacht	  worden.	  	  
	  
Het	  advies	  is:	  kleding	  goed	  uit	  kloppen	  en	  kinderen	  laten	  douchen.	  

	  
10.	  	   Gesprekken	  over	  mogelijke	  samenwerking	  en	  fusie	  

Er	  vinden	  momenteel	  opnieuw	  gesprekken	  plaats	  met	  Enschedese	  Boys	  
over	  samenwerking/fusie.	  Het	  traject	  vraagt	  veel	  tijd,	  reden	  waarom	  het	  
bestuur	  er	  naar	  streeft	  een	  externe	  te	  verzoeken	  dit	  traject	  te	  begeleiden.	  
Hierover	  worden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  de	  gemeente	  en	  met	  Sportaal.	  
Voor	  de	  toekomst	  is	  fusie	  belangrijk	  omdat	  alleen	  grote	  verenigingen	  
bestaansrecht	  hebben.	  Wellicht	  zal	  een	  fusie	  leiden	  tot	  een	  nieuwe	  naam.	  

	  
11.	  	   De	  voors	  en	  tegens	  omtrent	  de	  VOG,	  wat	  willen	  de	  leden	  

Vorig	  jaar	  is	  in	  de	  ALV	  aangegeven	  dat	  een	  VOG	  gevraagd	  zou	  worden	  van	  
trainers,	  leiders	  etc	  bij	  de	  jeugd.	  Het	  bestuur	  heeft	  de	  voors	  en	  tegens	  
hiervan	  op	  de	  rij	  gezet.	  De	  voorkeur	  van	  de	  leden	  gaat	  nu	  uit	  naar	  een	  
actief	  beleid	  waarin	  aangegeven	  wordt	  dat	  minimaal	  2	  volwassenen	  
(trainer,	  leider	  of	  ouders)in	  de	  kleedkamers	  blijven	  als	  de	  jeugd	  zich	  
omkleedt.	  Het	  bestuur	  gaat	  dito	  vormgeven	  en	  communiceren.	  
Rien	  informeert	  bij	  de	  FEV	  hoe	  hier	  over	  gedacht	  wordt.	  	  

	  
12.	  	   Bestuur,	  aftredend,	  nieuw	  en	  vacant	  

Secretaris:	  
Aftredend	  Luigi	  Lucchetti	  per	  1-‐1-‐2016.	  
Jolanda	  Bults	  nieuwe	  secretaris.	  
Luigi	  wordt	  bedankt	  voor	  zijn	  inzet.	  
Jolanda	  wordt	  benoemd	  tot	  secretaris.	  

	  
Vacant	  bestuurslid:	  voorzitter.	  Hiervoor	  heeft	  zich	  niemand	  gemeld.	  

	  
13.	  	   Rondvraag	  

Jeroen:	  afgelopen	  jaar	  heb	  ik	  een	  gele	  kaart	  gehad	  die	  tot	  mijn	  verbazing	  
niet	  van	  mijn	  rekening	  af	  is	  geschreven.	  Erwin	  antwoordt	  dat	  de	  kaarten	  
tot	  op	  heden	  nog	  door	  de	  vereniging	  betaald	  worden,	  maar	  dat	  in	  het	  
bestuur	  hierover	  gesproken	  is.	  	  Het	  bestuur	  neigt	  er	  naar	  de	  kosten	  in	  
rekening	  te	  brengen	  bij	  de	  spelers.	  Voetbalzaken	  wil	  hierover	  meedenken	  
en	  Peter	  de	  Vries	  zet	  een	  voorstel	  op	  papier.	  

	  
Benny	  Beune:	  een	  team	  van	  Victoria	  ’28	  heeft	  deelgenomen	  aan	  walking	  
voetbal	  toernooi.	  Dit	  is	  een	  item	  van	  Scoren	  in	  de	  Wijk.	  Als	  er	  leden	  zijn	  
die	  interesse	  hierin	  hebben	  kunnen	  ze	  dat	  aangeven	  bij	  Benny	  Beune.	  De	  
voetbaltechnische	  commissie	  kan	  hier	  ook	  in	  meedenken.	  

	  



Rob	  Schepers:	  wie	  neemt	  zijn	  taak	  als	  consul	  over?	  Johnny	  Pothast	  neemt	  
dit	  over.	  

14.	  	   Sluiting	  
De	  waarnemend	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  en	  bedankt	  iedereen	  voor	  
de	  komst.	  

	  
	  


