
Onderwerp Notulen Algemene Ledenvergadering 
Vergaderdatum 30 september 2021 

Onze referentie MS 
Datum 30 september 2021 
 
 
 
 

Verslag      V.V. Viola, Speelveld 3, Alphen 013-5081825

   
Aanwezig :  65 leden 
 
Afwezig met bericht van verhindering: : 15 leden 
 
 
 
 
 

1. Opening om 20.30 uur 
De voorzitter opent de vergadering. Welkom aan alle 65 aanwezigen leden.  
Er zijn 15 afmeldingen. 

 
 

2. Notulen ledenvergadering 6 november 2020 
Geen op- of aanmerkingen op de notulen van 6 november 2020 

 
3. Jaarverslag door bestuur 

Voorzitter licht het jaarverslag toe, met als onderwerpen: 
 Sportief : Trainerswisselingen selectie en dames 
 Klusjeskalender :   Doorgeschoven naar het komende seizoen. De klussen staan nu in het 

teken van de nieuwbouw.  Gelegenheid blijft bestaan om een deel van de contributie terug 
te verdienen 

 Activiteiten : Buurtvoetbaltoernooi en seizoens-opening hebben gelukkig succesvol 
kunnen doorgaan. Ook is er aandacht besteed aan het 31 jarig bestaande van het G team 

 Werkzaamheden / Ontwikkelingen accommodatie : Op het moment is het wachten op de 
kapvergunning en omgevingsvergunning. Na het archeologisch onderzoek hopen we zo 
snel mogelijk te beginnen   

 
4. Verslag penningmeester 

Penningmeester geeft toelichting op resultaten van 2020/2021 en de begroting van 2021/2022. 
Op- en aanmerkingen vanuit aanwezige leden worden naar tevredenheid beantwoord. 

 
Kascontrolecommissie bestaat uit Rob van Hal/Peter Oomen/Maikel Foesenek. en Tim de 
Jong, Zij  hebben de controle uitgevoerd. Geen bijzonderheden geconstateerd.  Rob van Hal en 
Peter Oomen gaan stoppen Voorstel voor het komende seizoen om  Maikel Foesenek ,Tim de 
Jong en Martijn van Sas plaats te laten nemen in de kascommissie. Akkoord bevonden door 
aanwezige leden. 

 
 

5. Contributie :  verhoging uit hoofde van inflatie in 2020 en 20% verhoging die tijdens  de 
jaarvergadering van 6 november 2020 is goedgekeurd. 

 



  
           leeftijd contributie verhoging 

Passend voetbal € 77.- € 13.- 

t/m 5 jr € 77,- € 13,- 

6-9 jr € 106,- € 18,- 

10-13 jr €127,- € 21,- 

14-18 jr € 149,- € 25,- 

G-team € 102,-           -  € 44,- 

Senioren € 205,-              € 34,- 

30+ € 102.- € 16,50 

45+ € 102.- € 16,50 

Spelend lid/comm -/- 85%  

Niet spelend/don 
 
 

€ 28- € 5,- 

 
 
 

 
6. Bestuursverkiezingen : 

Hans Caron  met grote meerderheid door handopsteking gekozen voor een nieuw termijn van 3 
jaar 
Gerard Hendrickx met grote meerderheid door handopsteking gekozen voor een nieuw termijn 
van 3 jaar 

 
 

7. Mededelingen : 
 

- Nieuwjaarsreceptie staat gepland op 8 januari 2022 
- Acties bij supermarkten , lopen naar tevredenheid . Aandacht voor plaatsing reclame op Social     
Media voor supermarkten die geen sponsor zijn van Viola 
- Statiegeld op plastic flesjes. Oproep om deze in te leveren bij de kantine. Daar krijgen we ook geld 
voor terug 
- Kantinequiz staat gepland op 17 december 2021 



- Consumpties kader.  Er is al eerder kenbaar gemaakt dat er gratis koffie / thee is voor het kader, 
overige consumpties zijn voor eigen rekening 
- We moeten zorgen dat we de clubscheidsrechters  in ere houden door ze met respect te behandelen.. 
TC gaat kijken of er belangstelling is voor een scheidsrechter-cursus. 
- Beleid van KNVB is accommodaties rookvrij te maken. Grote kans dat dit in de toekomst ook voor 
Viola van toepassing is 
 
8. Rondvraag : 

- Douchekoppen in kleedkamer blijven een probleem. Wordt aan gewerkt en heeft zeker de aandacht 
van het bestuur. Er is contact met de gemeente hierover. 
- Storingen bij de lichtinstallatie derde veld. Oorzaak is het te snel aanklikken (GPS gestuurd 
programma kan dit niet aan) .  Communiceren met trainers/leiders van de jeugd dat dit met beleid 
gedaan moet worden. 
 

9. Sluiting : 
Dankwoord door de voorzitter en aansluitend afsluiting ALV om  21.45 uur 

 
 


