
ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  VICTORIA	  ‘	  28	  29	  NOVEMBER	  2017	  
	  

1. Opening	  en	  agenda	  	  

Erwin	  van	  Dijk	  opent	  de	  vergadering	  en	  vraagt	  een	  moment	  stilte	  in	  verband	  met	  het	  
overlijden	  van	  Erik	  Dijkema	  afgelopen	  maandag	  en	  voor	  Johan	  Weustink.	  
	  
Notulen	  vorige	  vergadering.	  Geen	  opmerkingen.	  
	  
Ingekomen	  stukken.	  Geen.	  
Afmeldingen:	  	  
Egbert	  Prins,	  Marc	  Oomens,	  Gertjan	  Tuller,	  Roel	  Bartels.	  
	  

2. Kascommissie	  

Maarten	  Froma	  en	  Maarten	  Groot	  Wassink	  worden	  bedankt	  voor	  het	  controleren	  van	  de	  kas	  
en	  verlenen	  het	  bestuur	  decharge.	  Complimenten	  voor	  penningmeester.	  	  
Volgend	  jaar	  zelfde	  leden	  kascontrole	  aangevuld	  met	  Simon	  Wassenaar	  als	  derde	  lid	  
kascommissie.	  
	  

3. Vaststellen	  contributie	  

Het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  is	  de	  contributie	  niet	  te	  verhogen.	  De	  vergadering	  stemt	  hier	  
mee	  in.	  Wel	  aandacht	  houden	  voor	  de	  financiële	  situatie.	  Gepoogd	  wordt	  de	  hypotheek	  
elders	  onder	  te	  brengen	  om	  kosten	  te	  beperken.	  
	  

4. Vaststellen	  begroting	  

2017	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  winst	  van	  6500	  euro,	  mede	  veroorzaakt	  door	  aantal	  
eenmalige	  meevallers.	  Het	  feit	  dat	  deze	  eenmalig	  zijn	  baart	  zorgen.	  

	  
5. Hart	  voor	  Victoria.	  	  
	  

Het	  Hart	  bestaat	  20	  jaar	  dit	  jaar.	  Giften	  aan	  Victoria	  bedragen	  in	  die	  tijd	  ruim	  60.000	  euro.	  
Het	  laatste	  project	  is	  de	  zonnepanelen,	  waarmee	  een	  besparing	  verwacht	  wordt	  tussen	  2000	  
en	  2500	  euro	  per	  jaar.	  

	  
6. Voetbaltechnische	  ontwikkelingen.	  	  

	  
Redelijk	  aantal	  jeugdleden	  van	  E’boys	  erbij	  gekregen	  hetgeen	  leidde	  tot	  	  
wat	  problemen	  bij	  jeugdteams.	  Hoogtepunt	  was	  het	  kampioenschap	  	  van	  het	  1e	  en	  de	  
promotie	  naar	  de	  2e	  klasse.	  Het	  ledental	  bedraagt	  nu	  20’n	  750	  tot	  800	  leden.	  
Het	  aantal	  sponsoren	  neemt	  toe	  

• Bennie	  Meinema:	  Onrust	  bij	  jeugdteam	  door	  het	  niet	  spelen	  van	  
selectiewedstrijden.	  Arjan	  Smoors:	  Kevin	  en	  Manuel	  bekijken	  gedurende	  het	  seizoen	  
alle	  teams	  en	  praten	  met	  trainers.	  Er	  zijn	  meer	  factoren	  van	  invloed	  op	  de	  
samenstelling	  van	  teams	  dan	  alleen	  het	  niveau	  van	  de	  speler.	  Ook	  leider	  en	  trainer	  
hebben	  hier	  een	  stem	  in.	  
	  

	  



7. Bestuur;	  aftredend,	  nieuw	  en	  vacant	  
• Erwin	  van	  Dijk:	  stopt	  per	  1-‐1-‐2018	  vanwege	  persoonlijke	  redenen,	  kan	  het	  niet	  

langer	  combineren	  met	  werk.	  Blijft	  op	  de	  achtergrond	  voorlopig	  nog	  
werkzaamheden	  als	  penningmeester	  verrichten.	  
	  

• Arjan	  Smoors:	  Blijft	  tot	  de	  zomer	  actief.	  Stopt	  in	  september	  2018.	  
• William	  Ras:	  Stopt	  per	  1-‐1-‐2018.	  Tot	  er	  een	  opvolger	  is	  blijft	  hij	  social	  media	  doen.	  
• Edwin	  Prijs:	  stopt	  aan	  het	  einde	  van	  het	  seizoen.	  Hij	  maakt	  het	  seizoen	  af	  en	  wil	  zich	  

daarna	  liever	  meer	  met	  voetbalzaken	  bezig	  houden.	  
	  
Edwin	  doet	  een	  appel	  op	  de	  aanwezigen	  om	  het	  Paasweekend	  /	  toernooi	  E	  /	  activiteiten	  op	  
te	  zetten.	  Wie	  wil	  hier	  over	  meedenken/aan	  meedoen?	  
	  

• Bennie	  Beune:	  schrik	  van	  het	  aftreden	  van	  bestuursleden.	  Jammer,	  nu	  het	  draait	  
gaan	  4	  man	  tegelijk	  weg.	  	  

Edwin:	  	  door	  het	  nu	  tijdig	  aan	  te	  geven,	  tijd	  genoeg	  om	  versterking	  te	  zoeken	  en	  over	  te	  
dragen.	  
Probleem	  is	  dat	  we	  geen	  voorzitter/penningmeester	  hebben	  en	  alleen	  nog	  een	  secretaris.	  	  

• Jeroen	  van	  der	  Steeg:	  probleem	  geldt	  ook	  voor	  andere	  vrijwilligers	  die	  steeds	  
moeten	  duwen	  en	  trekken.	  	  

	  
Ook	  de	  ledenadministratie	  zoekt	  vervanging.	  Bertine	  Pellink	  en	  Miranda	  Ras	  maken	  het	  jaar	  
af	  en	  stoppen	  dan.	  
	  
Erwin	  doet	  een	  oproep	  aan	  alle	  leden	  om	  goed	  te	  bedenken	  wat	  hij/zij	  voor	  de	  club	  kan	  
betekenen.	  
	  

• Rien	  van	  der	  Schans:	  misschien	  tijd	  om	  te	  kijken	  naar	  een	  andere	  organisatievorm	  
met	  vrijwilligers	  die	  voor	  een	  vergoeding	  iets	  willen	  doen.	  

• Jeroen	  vd	  Steeg:	  nagedacht	  over	  bestuursfunctie	  maar	  is	  bang	  dat	  hij	  ook	  de	  mensen	  
niet	  bij	  elkaar	  krijgt.	  

	  
Verkiezing	  bestuursleden	  
Vacante	  functies:	  Voorzitter,	  penningmeester,	  voetbalzaken	  en	  communicatie.	  	  
	  
Rondvraag.	  

• Rien	  van	  der	  Schans:	  we	  komen	  moeilijk	  aan	  nieuwe	  leden.	  Weinig	  activiteiten	  in	  de	  
zomerperiode.	  Een	  optie	  is	  de	  voetbalschool	  door	  te	  laten	  gaan	  en	  jeugd	  de	  
mogelijkheid	  geven	  mee	  te	  doen	  om	  zo	  aan	  nieuwe	  leden	  te	  komen.	  Geldt	  voor	  elke	  
vakantie.	  Het	  bestuur	  neemt	  dit	  punt	  mee.	  

	  
• Erik	  Smit:	  trainingstijden.	  Jonge	  jeugd	  eerder	  laten	  trainen	  dan	  oudere	  jeugd.	  Arjan:	  

Twee	  factoren	  zijn	  van	  belang:	  leeftijd	  en	  beschikbaarheid	  van	  trainer.	  Ander	  tijdstip	  
eventueel	  in	  overleg	  met	  de	  wedstrijdsecretaris.	  Soms	  is	  op	  gras	  wel	  eerder	  plek.	  

	  
• Bennie	  Beune:	  ouderen	  hebben	  Victoria	  vertegenwoordigd	  bij	  walking	  football	  FC	  

Twente	  toernooi.	  	  
	  

• Maarten	  Froma:	  ontwikkeling	  voetbalschool.	  Jeugd	  heeft	  4	  keer	  training	  gehad.	  
Arjan:	  E-‐groep	  is	  geen	  kader	  voor	  te	  krijgen	  en	  toont	  weinig	  initiatief	  om	  het	  op	  te	  
pakken.	  



	  
• Rene	  Sterken:	  is	  het	  een	  optie	  eigen	  trainers	  bij	  de	  voetbaalschool	  in	  te	  zetten?	  

Arjan:	  financieel	  is	  dit	  niet	  haalbaar.	  
	  
Erwin	  bedankt	  de	  aanwezigen	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  
	  
	  
	  
	  
	  


