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Verslag ledenvergadering 3 oktober 2015 
 
Aanwezig: Antoon Stoffelen ,Marc Huyben, Gerard en Diana de Jong, Marieke Vlug, 
Peter van Bergen, Fred Vrolijk, Moniek en Wim de Jong, Jan de Roy, Pierre Kniknie, 
Frans van de Vloet, Paul Verheyen, Peter Oomen, Harrie Bruers, Sjef Weijtmans, 
Luc van Hoek, Jack en Marianne van den Ouweland, Frank Meeuwsen, Jasper 
Backx, Ad van Hoek, Jan van Gorp, Marian Peters, Eddy Backx, Erwin Verhoeven, 
Jan-Willem Horevoorts, Huub Wirken, Erwin Meeuwsen, Mark van de Wouw, Frank 
in ‘t Groen, Hans Caron, Henny Lim, Joris van Puijenbroek, Mark Jansen, Wim 
Pijnacker. 
 
Afwezig met bericht van verhindering: Toine Bernaerts, Rob van Hal, Jaap Kievit, 
Gust en Marion Huijben, Andre en Maria de Leeuw, Christoph Kleiren, Thomas van 
Hoek, Sjoerd van Gestel, Jeroen Verschuren , Arian van Tilborg, Simon Vlug, Rogier 
Verschueren, Lisanne van Boxtel, Marcel Holman, Max Graafmans, Peter Jansen, 
John van Hoek, Gerard Hendrickx. 
 
1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Bestuursverkiezingen 

• Marc Huyben is aftredend volgens rooster en herkiesbaar. 

• Er hebben zich geen nieuwe kandidaten als bestuurslid aangemeld. 

• Stemcommissie bestaat dit jaar uit: Sjef Weijtmans, Eddy Backx en Wim 
Pijnacker. Hiervoor onze dank. 

• Er zijn in totaal 36 stembiljetten uitgedeeld en geteld: 
 
 
 
 Marc is voor 3 jaar gekozen als voorzitter van het bestuur van v.v.Viola. 
 
3. Notulen van afgelopen jaar 

• Notulen ledenvergadering van 3 oktober 2014: 
o Opmerking van Wim Pijnacker: Rondvraag: betreffende punt rommel rond de 

parkeerplaats word neem ik aan nog later in de vergadering behandeld. 
o Marc Huijben: Hier kom ik later nog op terug. 

 
 

Luc van Hoek wordt gehuldigd als lid van verdienste 
De voorzitter noemt in het kort alle functies die hij binnen Viola bekleed heeft. 
Luc wordt door het verkrijgen van deze titel bedankt voor zijn verdienstelijke inzet in 
de afgelopen jaren. 

Stemming: voor: tegen: ongeldig: 
Marc Huyben 35 0 1 
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4. Jaarverslag van het bestuur / bestuursmededelingen 

 
 
Het afgelopen jaar op sportief gebied: 

• Viola Vrouwen 1 promotie naar 2e klasse 

• Viola A1 bekerwinnaar 

• Viola MB1 kampioen 

• Viola E3 voorjaarskampioen 
 

De uitgevoerde werkzaamheden: 

• Herstel renovatie van het trainingsveld 

• Plaatsing zonnepanelen 
 
 

Activiteiten in seizoen 2014/2015: 

• Kantinequiz 

• Sinterklaasviering 

• Viering 25 jaar G-voetbal 

• Penaltybokaal 

• Violaweekend (24 uur jeugd, feestavond, buurtvoetbal) 

• Avond4daagse 
 

Data in seizoen 2015/2016: 

• Kantinequiz: jubileum-editie (10 jaar): 27 november 2015 

• Nieuwjaarsreceptie: 3 januari 2016 

• Violaweekend: 20 – 22 mei 2016 
 
 
 

• Algemeen: Ga zuinig om met materialen van de vereniging; waterzakken en 
nieuwe bidons (geschonken door de Club van 50). Berg materialen na gebruik 
(training, etc.) weer compleet op in de daarvoor bestemde ruimtes. Na gebruik 
van doelen, graag deze weer aan de kant zetten (m.b.t. maaien) 

• Vanwege afnemende belangstelling en opkomst voor de jaarlijkse klusjesdag 
en positieve ervaring met de klusjes avond, is besloten om deze laatste te 
handhaven. 

• Korte terugblik seizoens opening 2015-2016: naar aanleiding van een aantal 
incidenten hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. Wij willen 
benadrukken: 

o respect voor verantwoordelijken en elkaar tijdens activiteiten, 
o ben trots op Viola. 
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5. Enquete ledentevredenheidsonderzoek 

• Uitgevoerd door DUO Marketresearch in de maanden april-mei 2015 voor 
ouders van jeugdleden (145) en spelende senioren (169) 

• Response:  
o ouders:     68  47%  
o senioren:  49  29% 

 
Conclusies: 

• Ouders 
o Zeer tevreden over: 

 Kantine, 
 Extra activiteiten, 
 Sfeer, normen en waarden, 
 Toernooien, 
 Communicatie, 
 Wedstrijden, 
 Scheidsrechters. 

 
o Verbeterpunt: 

 Selectiebeleid, met name: 
• Helderheid criteria selectie, 
• Kans voor spelers om in selectie team te komen, 
• Aandacht niet-selectie teams, 
• Inspanningen van de club om niet-selectie teams zo hoog 

mogelijk te laten spelen. 
 

• Senioren 
o Zeer tevreden over merendeel van onderzochte hoofdaspecten. 
o Enkele deelaspecten welke aandacht verdienen: 

 Kwaliteit trainingsvelden, 
 Kwaliteit velden, 
 Temperatuur douches, 
 Kwaliteit aanwezige materialen, 
 Helderheid criteria selectie. 

 
Opmerking van Marian Peters: Goed dat de ledentevredenheidsonderzoek een keer 
gedaan is!  
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6. Verslag penningmeester 
Gerard de Jong geeft toelichting op de resultaten van 2014/2015 en de begroting 
van  2015/2016. Er zijn 10 exemplaren hiervan uitgedeeld. Deze zijn na het 
verslag van Gerard weer ingenomen. Gerard heeft het resultaat van 2014/2015 
en de begroting van 2015/2016 gepresenteerd tijdens deze ALV. Het seizoen 
2014/2015 is afgesloten met een positief resultaat. 
 

• Vraag van Wim Pijnacker: Is de subsidie niet te hoog ingeschat voor het 
komende jaar? 

o Gerard de Jong: De subsidie was afgelopen jaar 16 Euro per jeugdlid 
en gaat komend jaar waarschijnlijk naar 17,50 per jeugdlid. 

o Wethouder Janssen-Janssen: Bedrag zal mogelijk toch gelijk blijven. 

• Vraag van Wim Pijnacker: Sponsorbedragen zijn nog goed, maar dit zal 
waarschijnlijk afnemen. Hoe gaan we dit opvangen? 

o Gerard de Jong: Er zijn 3 inkomstenpijlers nl. Contributie, sponsoring 
en kantine. Hiermee kunnen we vaak schommelingen opvangen. 

o Marc Huijben: Beleid moet aangepast worden als de sponsorbedragen 
afnemen. 

 
Verslag kascommissie 2014/2015: 
De kascommissie bestond uit Jan-Willem Horevoorts, Erwin Verhoeven en Luc 
van Hoek. De boekhouding zag er heel netjes uit. Gerard heeft tijdens de controle 
keurige en duidelijke antwoorden gegeven. Zij geven hun complimenten voor de 
nette en kloppende administratie van Viola. 
 
Nieuwe kascommissie 2015/2016: 
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Wim Pijnacker, Eddy Backx en Luc 
van Hoek. 
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7. Contributie 
 
Extra contributieverhoging 2015/2016: 
Het bestuur stelt voor om bovenop de toegestane verhoging van 1,0% volgens 
het contributiereglement (=inflatie 2015), de contributiebedragen voor het seizoen 
2015/2016 extra te verhogen vanwege inflatie en anderzijds uit het oogpunt van 
de algehele exploitatie. 
 

• Vraag van Eddy : Zit 1 % inflatie en verminderde sponsorgelden in 
contributieverhoging verwerkt? 
o Gerard de Jong: De inflatie en de algehele exploitatie is hierin verwerkt. 

 

• Opmerking van Marian: en we zitten nog ver onder de contributiebedragen 
van de omliggende gemeente. 

 
Contributieverhogingen moeten goedgekeurd worden door de ledenvergadering. 
De door het bestuur voorgestelde contributieverhogingen worden door alle leden 
unaniem akkoord bevonden, resulterend in de volgende contributies: 
 
 
 
 

  

leeftijd contributie verhoging 

t/m 5 jr € 50,- -- 

6-9 jr € 71,- € 6,- 

10-13 jr € 86,- € 6,- 

14-18 jr € 101,- € 6,- 

G-team € 121,- € 6,- 

Senioren € 141,- € 6,- 

Spelend lid/com -/- 50%  

Niet spelend/donateur € 20,-  
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8. Rondvraag 

• Marc Huyben: Het is de bedoeling dat de parkeerplaats wordt meegenomen in de 
renovatie/herinrichting in het kader van de sloop van de appelloods. 

o Wethouder Janssen-Janssen: Raad moest vorig jaar 1 miljoen bezuinigen. In 
de gemeente is daarom minder “gewerkt” aan het onderhoud. Er zijn veel 
klachten gekomen. College gaat nu meer geld aan het onderhoud van de 
gemeente uitgeven. 

o Jack van den Ouweland: Het is een zeer onveilig situatie rondom het 
parkeerterrein. Als er iets gebeurt is de gemeente aansprakelijk. 

o Wethouder Janssen-Janssen: Je hebt gelijk en het staat genoteerd. Het is nog 
niet duidelijk wanneer de onderhoudswerkzaamheden aan het parkeerterrein 
worden uitgevoerd. 

o Marc Huyben: Iedereen is zich van de staat van de parkeerplaats bewust en ik 
hoop dat de werkzaamheden elkaar snel opvolgen. 

• Eddy Backx: Is Viola content over de vervangende beschikbare ruimte m.b.t. 
appelloods? 

o Marc Huyben: We hebben spullen elders moeten opslaan. We krijgen nog een 
container, maar het blijft behelpen met de ruimte die we hebben. 

o Wethouder Janssen-Janssen: Let op, want een container heeft invloed op het 
bestemmingsplan. 

o Marc Huyben: Gemeente heeft het al goedgekeurd. 

• Wim Pijnacker: Wil toch nog even terugkomen op het voorval tijdens de seizoen 
opening. Gebeurtenis is niet des Viola’s. Tijdens het vrij drinken proberen jongelui 
zoveel als mogelijk bier te verzamelen. Wim heeft zorgen over het alcoholbeleid 
bij Viola. Het kantinepersoneel is niet voldoende om de orde te bewaken als de 
genodigden al heel de dag aan het bier zitten. We moeten ook uitdragen naar die 
gasten toe dat we dit niet pikken. Voorstel voor een duidelijk beleid en een 
dringend verzoek om vrij drinken af te schaffen en muntjes uit te delen. 

o Marc Huyben: Betreffende personen zijn helaas hier niet aanwezig, maar zijn 
allemaal aangesproken over het incident. Er is benadrukt dat er volgende keer 
sancties zullen volgen. De kantine blijft een belangrijke inkomstenbron. We 
hopen dat het een eenmalig incident is geweest. 

o Opmerking Marieke Vlug: Bij het uitdelen van bier tijdens het gratis half uurtje, 
is er op gelet of de jongelui nog bier op hun tafeltje hadden staan, alvorens uit 
te delen. 

o Opmerking Marian Peters: Omzet is nu ook toe te schrijven aan het eten en 
niet alleen het drinken. Weet zeker dat het een eenmalig incident is. 

o Opmerking Wethouder Janssen-Janssen: Geschrokken van rapport van GGD 
over alcoholgebruik in West-Brabant en met name in Alphen. Er wordt op 
steeds jongere leeftijd thuis alcohol gedronken. 

o Opmerking Hans Caron: De vergadering geeft een negatief beeld van Viola en 
dit is niet terecht. Sancties zijn niet nodig. Het draait hartstikke goed bij Viola 
en er bevinden zich veel vrijwilligers onder de jeugdleden. 
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• Marian van den Ouweland: Wordt er wel aan de commissies doorgegeven dat er 
materialen kwijt zijn? 

o Marieke Vlug: Er wordt continue op gehamerd dat we zuinig moeten zijn op de 
materialen. Het is vorige week ook weer in de leidersvergadering aan de orde 
geweest. 

o Marc Huyben: Gebrek aan verantwoordelijkheid is iets van deze tijd, en we 
moeten dit blijven benadrukken. 

 

• Jan van Gorp: Seizoens opening kan beter gepland worden. Je kunt 
tegenwoordig aangeven op welk nummer je in de competitie wilt spelen, waardoor 
je kunt bepalen dat je je thuiswedstrijd voor Viola 1 altijd in het eerst weekend 
hebt. 

o Marc Huyben: Door de Bloemencorso hebben we ermee geworsteld wanneer 
we de seizoens opening zouden houden. We kunnen de seizoens opening 
planning meenemen in de eerste bestuursvergadering. 

 

• Wethouder Janssen-Janssen: Gaat alle algemene ledenvergaderingen bij 
verenigingen binnen de gemeente af. Heeft een positief beeld van Viola, denk 
aan het alcoholbeleid. Complimenten voor Viola voor alle activiteiten. En ga zo 
door. 

 
 

9. Sluiting 

• Marc Huijben: Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst. Alle vrijwilligers 
worden bedankt voor hun inzet en worden uitgenodigd om te blijven voor de 
kaderavond. Tap gaat dicht om 00.30 uur. 

 
Sluiting om 21.00 uur. 

 
 


