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Waar de eerdere vier jaarverslagen de titels 
droegen die een proces van bouwen weerga-
ven, kiezen we nu voor de titel ‘Saamhorig-
heid’. Want als het bekertoernooi iets in onze 
vereniging, van jong tot oud, verder heeft 
aangewakkerd is het dat! Met elkaar voor één 
vereniging, want samen staan we sterk.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. De 
vereniging bruist. VVSB en Noordwijkerhout 
zijn in het land op de kaart gezet en de pres-
taties van ons vlaggenschip hebben veel trots 
en enthousiasme losgemaakt. Wat hebben 
we genoten, vooral van de manier waarop er 
wordt gevoetbald en hoe alle supporters met 
z’n allen VVSB hebben vertegenwoordigd. Op 
de saamhorigheid die Noordwijkerhout en 
VVSB toch al kenmerkt, stuwen we de vereni-
ging nuchter verder vooruit. Stap voor stap. 

Met een klinkend en uniek financieel resultaat 
is het fundament onder de club verder ver-
stevigd. Dat schept een klimaat van stabiliteit, 
waardoor er gericht kan worden geïnvesteerd 
en er een ‘buffertje’ kan worden opgebouwd 
met het oog op de nieuwe accommodatie. 

Financieel en organisatorisch investeren we 
daarom ook verder op de ingezette koers van 
vorig seizoen. Zo hebben we onder meer het 
trainersbudget voor de jongste jeugd ver-
hoogd, is het steeds professioneler wordende 
team van stewards opgeleid, hebben we nieu-
we jeugd- en seniorendoelen aangeschaft, is er 
een lichtinstallatie rondom veld 1 aangeschaft, 

is er een bestuursportefeuille Senioren Recre-
atie en Scheidsrechterszaken bijgekomen, is 
er een nieuw jeugdopleidingsplan en zijn met 
behulp van de Club van 100 alle jeugdtrainers 
en jeugdbegeleiders volledig in het nieuw ge-
stoken. Rondom oktober van dit jaar volgt de 
vernieuwing van de voetbaloutfits van ook nog 
eens al onze jeugdelftallen! 

Sponsoren en vrijwilligers sluiten zich aan en 
daarmee worden onze schouders breder en 
sterker. En dat is hard nodig om al onze leden 
en bezoekers te faciliteren om hun sport te be-
oefenen en daarmee te binden en te boeien. 
VVSB is immers een belangrijke sociale ont-
moetingsplaats in ons mooie dorp en daarom 
kijken we nog altijd reikhalzend uit naar de 
beoogde uitrol van de plannen van een nieuwe 
accommodatie. Daar zijn we zo hard aan toe 
met onze recreatieve en selectiejeugd elftal-
len, dames & meiden teams, G-teams en de 
seniorentak. 

We bedanken als vanzelfsprekend natuurlijk 
al onze vrijwilligers, die in weer en wind de 
vereniging draaiend houden. De flexibiliteit die 
wordt opgebracht bij ons nieuwe avontuur in 
de Tweede Divisie is daarbij lovenswaardig. We 
slagen erin om de zaterdag te combineren met 
het drukke jeugdschema, waardoor als ver-
lengstuk een avondje VVSB ontstaat. 

Het seizoen 
2016-2017 is zowel 
bij de jeugd als 
de senioren goed 
gestart. Wij kijken 
wekelijks uit naar het 
vervolg! 

Met sportieve en 
paars-gele groet,
Arjan Broekhof
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Een beeld van opnieuw een seizoen VVSB 
2015-2016:

 VVSB 1 plaatst zich voor de  nieuw te vormen  

Tweede Divisie!

 De topper tegen TEC speelt zich af op zaterdagavond, 

trekt veel bekijks en lijkt een voorbode voor een  

avondje VVSB.

 VVSB 1 bereikt de halve finale van het KNVB Beker-

toernooi tegen FC Utrecht in de Galgenwaard en  

maakt als stuntteam wereldwijd furore. De kwartfinale 

tegen FC Den Bosch is een waar spektakelstuk na een 

2-0 achterstand, wordt er 2-3 gewonnen!

 Na de promotie van een jaar eerder degradeert ons 

vlaggenschip van de jeugd, de A1, in dit seizoen na een 

verliespartij in de finale van de nacompetitie. 5 A-junio-

ren maken wel de overstap naar de selectie.

 Jonna van de Velde wordt international onder-15   

voor Oranje!

 Alle begeleiders en trainers van de jeugd worden in 

nieuwe jassen gestoken, terwijl in seizoen 2016-2017 de 

nieuwe bijpassende trainingspakken worden geleverd.

 Dames 1 keert terug op de velden. In dit seizoen 

start een grote groep enthousiaste meiden de senio-

rentak van de meiden! En wil bij winst van VVSB 1 in de 

beker tegen FC Den Bosch zelf op de kalender!

 De F10, E6, B4, MD1, MB1 en G1G worden kampi-

oen en werden op 8 mei gehuldigd voorafgaand aan de 

laatste competitiewedstrijd van ons eerste elftal.

 Er wordt een medisch inloopuur voor de jeugd ge-

creëerd. 

 VVSB wint een EUR 1.500,- bij de Rabobank Club 

Actie 2015.

 Charlotte Weijers vervangt Franka Kortekaas als pen-

ningmeester bij de jeugd.

 Pim Brouwer bezet een nieuw gecreëerde bestuurs-

portefeuille Recreatie Senioren en Scheidsrechterzaken 

om deze groep bestuurlijk beter te vertegenwoordigen.

 Opnieuw werd de Open Dag, de Bavo Bivak (F- en 

E-jeugd), het E-Top Toernooi, het G-voetbal Toernooi en 

de Voetbalvaardigheidsdag georganiseerd.

 De Vriendinnendag werd opnieuw een groot succes.

 Normen en waarden notitie opgesteld, gepresen-

teerd en bij de entree van het park wordt een bord 

geplaatst.

 Veld 1 wordt vervangen en sterk verbeterd, daarbij 

worden er lichtmasten met Ledverlichting geplaatst. 

 Rober Marijnen, oud speler en jarenlang teammana-

ger wordt gepresenteerd als de vrijwilliger van het jaar.

 De kerstveiling boekt een fantastisch resultaat (zie 

jaarrekening)!

 De bouwcommissie en bestuur hebben intensief tijd 

besteed aan de plannen voor een nieuwe accommoda-

tie en volgen de politieke verrichtingen op de voet. Het 

einde van de plannen nadert. 

 Een nieuw jeugdopleidingsplan wordt in een breed 

kader ontwikkeld. 

 Een nieuw gevormde kledingcommissie leidt tot 

uniformiteit binnen de verenging, maar ook tot de plan-

nen met de Club van 100 om de gehele jeugd van een 

nieuwe outfit (en nieuw paarsgeel ontworpen tenue!) te 

voorzien in de herfst van 2016!

 Het boek en de film over ons bekersprookje 2015-

2016 wordt door een aparte commissie gepresenteerd 

en verkocht als aandenken aan het unieke bekertoer-

nooi. De tweede amateurclub ooit, die de halve finale 

bereikt!

 Financieel zet de club de positieve trend door en 

daarbovenop volgt de bijdrage vanuit het Bekertoer-

nooi, een unieke financiële prestatie met dank aan de 

selectie!

 Een team van Stewards werd gevormd en opgeleid.

4 Samenvatting
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Inkomsten 2015 - 2016

Resultaat

KNVB beker

VVSB Promotion

Contributie / Donaties

Kerstveiling

Kantine

Subsidie / Zelfwerkzaamheid 

Reclameborden

Overige

Club van 100

Verhuur accommodatie



Jeugdafdeling

Uitgaven 2015 -2016



Onderhoud versus afschrijving

Seniorenafdeling
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Balans 

Activa 30‐jun‐13 30‐jun‐14 30‐jun‐15 30‐jun‐16

Vaste activa
Onroerend goed 480.376€       443.542€       417.148€      392.565€     
Inventaris 11.045€        23.508€         19.005€        12.264€       

491.421€       467.050€       436.154€      404.829€     

Vlottende activa
Voorraden 2.961€          2.961€           3.550€          4.500€         
Vorderingen 24.772€        16.100€         12.467€        10.200€       
Vooruitbetaalde bedragen 2.000€          2.592€           ‐€              ‐€             
Liquide middelen ‐47.696€       ‐21.347€       9.684€          104.829€     

‐17.964€       306€             25.701€        119.529€     

Totaal activa 473.458€       467.356€       461.854€      524.358€     

Passiva

Eigen vermogen 223.048€       224.065€       259.156€      455.741€     
Langlopende schulden 180.250€       165.495€       142.102€      ‐€             
Kortlopende schulden 70.160€        77.795€         60.597€        68.618€       

473.458€       467.356€       461.854€      524.358€     

Totaal passiva 473.458€       467.356€       461.854€      524.358€     

‐               ‐              

Staat van baten en lasten

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 B 2016/2017

Baten 564.988€       598.356€       596.300€      790.788€      659.000€     

Lasten

Gebouwen en inventaris 124.607€       130.018€       126.915€      129.376€      126.000€     
Arbeidskosten 143.267€       130.776€       113.010€      123.320€      131.500€     
Afdelingskosten 318.774€       295.748€       287.644€      300.550€      351.500€     
Algemene kosten 20.177€        28.341€         25.663€        32.183€        24.000€       
Financieringskosten 11.762€        12.456€         7.977€          8.775€          1.500€          

‐53.599€       1.017€           35.090€        196.585€      24.500€       



Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Baten
Contributie/donaties 135.588€      143.982€      142.672€      143.419€       147.000€     
Entreegelden 6.287€          5.758€          8.744€          8.040€           20.000€       
Reclameborden 46.339€        43.476€        43.749€        42.814€         45.000€       
Verhuur accommodatie 35.143€        21.660€        19.665€        19.305€         20.000€       
Subsidies jeugd 16.943€        16.531€        16.458€        16.366€         16.500€       
Kerstveiling 53.127€        71.502€        56.738€        71.639€         58.000€       
Kantine 21.871€        49.655€        63.037€        61.215€         70.000€       
VVSB Promotion 180.000€      170.000€      155.000€      155.434€       185.000€     
Loterij 1.813€          1.786€          2.579€          3.039€           3.000€         
Club van 100 20.000€        20.000€        20.000€        20.000€         32.000€       
Bingo 847€              509€              380€              216€               500€             
Zelfwerkzaamheid 32.502€        33.953€        34.546€        34.977€         34.500€       
Evenementen en overige inkomsten 3.433€          9.948€          9.342€          7.230€           7.000€         
KNVB deelname beker 5.500€          5.500€          17.790€        202.320€       15.000€       
Presentatiegids 5.593€          4.094€          5.601€          4.776€           5.500€         

564.988€      598.356€      596.300€      790.788€       659.000€     

Lasten
Onderhoud opstallen/inventaris 15.068€        16.892€        20.166€        24.594€         21.000€       
Terreinhuur 30.052€        30.635€        31.162€        31.522€         32.000€       
Energie 22.716€        23.599€        21.783€        22.571€         25.000€       
Verzekeringen 11.940€        12.082€        11.361€        11.039€         11.500€       
Vaste lasten 6.438€          6.707€          7.047€          7.265€           6.500€         
Afschrijvingen 38.393€        40.103€        35.395€        32.385€         30.000€       

124.607€      130.018€      126.915€      129.376€       126.000€     

Arbeidskosten
Trainers jeugd 43.682€        46.749€        38.549€        42.990€         48.000€       
Trainers senioren 92.106€        76.997€        68.983€        73.750€         77.000€       
Algemeen 7.479€          7.030€          5.479€          6.580€           6.500€         

143.267€      130.776€      113.010€      123.320€       131.500€     



Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Afdelingskosten
Seniorenafdeling 237.397€     216.060€    207.652€    215.696€    245.000€    
Reiskosten 8.928€          9.600€         9.268€         8.970€         9.500€         
Verzorgingsmateriaal 4.648€          7.676€         5.221€         7.702€         8.000€         
Bijdrage bond per lid 7.016€          7.199€         9.236€         9.461€         10.000€       
Overige bondskosten 20.780€        22.501€       20.409€       21.132€       22.000€       
Jeugdafdeling 27.551€        27.376€       30.597€       32.626€       51.000€       
Materiaal/ballen/kleding 12.454€        5.335€         5.261€         4.963€         6.000€         

318.774€     295.748€    287.644€    300.550€    351.500€    

Algemene kosten
Representatiekosten 7.580€          9.398€         9.563€         10.689€       10.000€       
Telefoonkosten 1.933€          1.662€         1.740€         2.305€         1.800€         
Porti 266€             197€            200€            153€            200€            
Bestuur‐ en administratie 7.691€          8.164€         6.700€         5.238€         4.000€         
Diversen 2.708€          8.920€         7.461€         13.797€       8.000€         

20.177€        28.341€       25.663€       32.183€       24.000€       

Financieringskosten
Rente leningen 10.404€        8.895€         6.629€         6.630€         ‐€                 
Bankkosten/rente 1.358€          3.561€         1.348€         2.145€         1.500€         

11.762€        12.456€       7.977€         8.775€         1.500€         

RESULTAAT ‐53.599€      1.017€         35.090€       196.585€    24.500€       
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BIJLAGEN

BENOEMINGSDATUM/ZITTINGSPERIODE BESTUURSLEDEN

Aftredend	 	 Functie	 	 	 	 	 Naam

Herbenoemd

2013-2016  Voorzitter      Arjan Broekhof

   Technische zaken     Theo Nulkes

   Voorzitter Promotion    Simon Laros

2014-2017  Secretaris      Joop Lammers

   Vice Voorzitter (+PR a.i.)    Tim van der Weiden

   Facilitaire zaken     Cock Geerlings

2015-2018  Penningmeester     Paul Paumen

   Jeugdvoorzitter     Martijn Garretsen

   Vice voorzitter jeugd    Brian Janssen

   Vrijwilligerszaken     Angela van Eeden

2016-2019  Senioren Recreatie en Scheidsrechters Pim Brouwer

OVERZICHT VAN HET LEDENBESTAND VAN V.V.S.B. 

Per Jeugd+G Senioren Bonds/ere-
leden

Dames Donateurs Totaal

30.06.08 545 224 91 78 109 1047

30.06.09 536 216 97 93 109 1051

30.06.10 526 246 99 102 109 1082

30.08.11 531 252 108 94 89 1074

30.08.12 527 258 101 84 86 1056

30.08.13 517 255 109 96 82 1059

30.09.14 482 239 109 96 81 1007

06.10.15 485 248 109 119 75 1036

30.09.16 502 (15) 232 119 113 73 1039



VERSLAG VAN DE ALV VAN 9 NOVEMBER 2015

1. Opening
85e Algemene ledenvergadering

2. Mededeling en ingekomen stukken
vraag om de agenda aan te passen
afwezig Piet Broekhof en Rinus Adriaanse

3. Vaststelling van het jaarverslag van 10 november 2014
geen opmerkingen

9. Voordracht nieuwe bestuursleden
Afscheid genomen van Corné koster. 

Hij is penningmeester geweest van 2010-2015. Nu nog steeds betrokken als sponsor.

De nieuwe penningmeester is Paul Paumen. Hij heeft al diverse vrijwillige functies binnen VVSB 
gehad. 

Mede dankzij Corné is Paul in een gespreid bedje terecht gekomen.

Nieuwe jeugd voorzitter is Martijn Garretsen, vice voorzitter Brian Janssen. 

Zij zijn begonnen met een kleine achterstand door de bestuurswijziging. Het plan is dit komend 
voetbal jaar de achterstand in te halen.

Het bestuur heeft besloten een nieuwe bestuursfunctie te creëren te weten “vrijwilligersbeleid” 
Angela van Eeden wil graag deze taak op zich nemen.

Goedkeuring gevraagd voor de nieuwe bestuursleden. Akkoord.

4. Behandeling van het jaarverslag (Arjan Broekhof + bestuur)
De speerpunten opnieuw benoemd: wedstrijd tegen Vitesse, 3e plek op de ranglijst, periode ge-
pakt, 2e op plek 5.

Zaterdag klankbord groep opgericht, in samenwerking met Rick. 2 jongens bereid gevonden om 
hier invulling aan te geven. Ook overgang van zaterdag niet selectieleden maar ook eventueel voor 
de zondag.

Het ontstaan van een senioren dames team en een 2e G elftal.

Het dieptepunt was de schermutselingen rondom oud en nieuw. 



Martijn over Jeugd
Diverse wisselingen binnen het bestuur benoemd en vervangers genoemd. 
Jan van Gijlswijk deed een hoop rand zaken die nog niet ingevuld zijn. Dit wordt verder opgepakt.

Er komt een nieuw technisch jeugdplan, nieuwe opzet trainen F, nieuwe super coördinatoren, 
nieuw materiaal waaronder ballen, hesjes, pionnen. Er zijn 5 jeugd elftallen die kampioen zijn ge-
worden. Helaas was er een lastige opstart voor de E jeugd. 

Veilig sportklimaat opgezet + normen en waarden plan (incl. VOG)

Gerard Heemskerk was benieuwd hoe het zit met nieuwsbrief (Theo Aanhane nog als voorzitter).

Kinderen op de fiets zonder licht, meenemen in nieuwsbrief.

5. Behandeling en vaststelling van de cijfers (Paul Paumen)
Met name door betrokkenheid van kascommissie, meer plaatjes en splitsing jeugd/senioren. Meer 
inzage in cijfers. 

Paul Paumen: resultaat vanaf 2012 negatief. 2014 min  EUR 53.599,00,  naar afgelopen seizoen 
kleine plus naar een positief van EUR 35.000,00.

Baten iets omhoog, Lasten omlaag.

Uitleg gegeven waar de hoogste inkomsten en uitgaven vandaan komen.

Opvallende mutaties ten opzichte van andere jaren benoemd zoals; contributies, entreegelden, 
inkomsten kantine omhoog en de wedstrijd Vitesse.

Omlaag inkomsten van VVSB promotion en  verhuur accommodatie.

Per saldo blijven baten gelijk.

Lasten:
Arbeidskosten daling jeugd + senioren
Daling kosten senioren (afdelingskosten)
Bondskosten bijdrage per lid omhoog. Boetes zijn enorm naar beneden gegaan.
Jeugdafdeling kosten omhoog.
De algemene kosten gedaald, voornamelijk door aflossingen.

Paul Paumen:
- meer inzichten inkomsten/uitgaven door middel van Excel sheet. Dit ook besproken met kascom-
missie.

Arjan Brinkman: Waar vallen de kosten voor zaterdag senioren onder?  De kosten vallen  onder 
algemeen.

John Weinstock, geruchten dat alles naar het 1e gaat?  Nu blijkt in cijfers dat dit dus niet het geval 
is. Kascommissie is blij met deze resultaten.

Paul Duivenvoorden:  contributies niet gesplitst? Het valt niet mee om alles te splitsen. Advies van 
Paul Duivenvoorden  is om nog beter te splitsen.



6. Verslag van de kascommissie
John Weinstock:  decharge te verlenen over het overgelopen jaar. Akkoord.

7. Verkiezing van de leden van de kascommissie
Geen afmeldingen, dus doorgang  van alle andere leden.

8. (her)verkiezing van de bestuursleden
Niemand opnieuw te benoemen.

10.	Visie	bestuur	en	toelichting	begroting	(Arjan	Broekhof	en	Paul	Paumen)
- de inkomsten zijn nog zonder extra ronde KNVB (4e ronde nog niet meegenomen) 
- extra toelichting baten
- uitgaven, nagenoeg gelijk
- afdelingskosten, stijging jeugd en afname senioren.
- geen geld over de balk in verband met nieuw accommodatie. 

Tim van der Weiden: Ook andere mogelijkheden benut om kosten te snijden. Kantine, verzorgings-
materialen.

Paul Paumen: Huisvesting staat op de  balans voor ong  400.000. Maar de waarde is niet te bepalen 
Daarom geen geld over de balk. 

Brian Janssen: ook voor niet selectie e en f betaalde trainers.

Gerard Heemskerk: er zijn al eerder trainers van buitenaf gekomen en deze gaven ook niet de ge-
wenste resultaten.

Tim van der Weiden: voordat dit concreet wordt met meerdere partijen om tafel om draagvlak te 
creëren. Staat ook al op de agenda. Dit om jeugdopleiding meer gestalte te geven.

11. visie bestuur 2020
Arjan Broekhof heeft bij zijn aanstelling een aantal speerpunten geformuleerd. Hij geeft een korte 
tussenstand:
- financiën op orde
- Accommodatie, plan bij gemeente, bouw commissie. Nog 3 andere onderzoeken. Schelft, behoef-
te bepaling, parkeren. Wij zijn in afwachting hiervan. 

Theo den Elzen: nieuw complex, kunnen leden mee gaan denken over invulling. 

Arjan Broekhof: graag, zal tzt aparte ledenvergadering voor komen
- Vrijwilligersbeleid, blij met Angela als nieuw bestuurslid.

Per bestuurslid toelichting op visie 2015-2020

Paul  : contributieverhoging? Arjan: bij indexering hoeft dit niet vermeld te worden. Dit wordt wel 
gedaan.

John Weinstock: hoe verhoudt VVSB zich tot andere clubs binnen NWH? Geen idee. Benchmark 
uitvoeren? 



Advies is om het niet in een keer extreem te verhogen. 

Als wij meer dan index nodig hebben, mogen wij dan de contributie verhogen? vergadering is ak-
koord. 

Kledingcommissie in het leven geroepen. Maximaal EUR 10 omhoog als sponsoren uitblijven. 

Arjen Brinkman: persoonlijk geen akkoord voor deze verhoging. Corné en Cor sluiten zich daarbij 
aan. Plus is groter dan verwacht. 

Tim: inkomstenbron staat onder druk, deze potjes nodig om nieuwe investeringen te doen. Uiter-
aard proberen wij dmv kledingcommissie. 

John Weinstock: club van 100 geen verhoging? Arjen, nee.

Martijn Garretsen: gaan jullie dan wel akkoord met kledingplan?  geen enthousiasme.

Stemmen? geen enthousiasme

John Weinstock, advies mandaat geven voor verhoging met gegronde onderbouwing. Arjen kan 
zich hierin niet vinden. 

Liever unaniem dan stemmen. Wat is noodzaak? Als alles vervangen moet worden dan komt er een 
aparte vergadering om te stemmen. 

Technisch beleid.
Tim van der Weiden: algemeen, basis ligt in 2015 i.s.m. met diverse commissies. Hier verder op 
voort borduren met nieuwe inzichten/impulsen en nieuwe mensen. Herkenbaar voor inwoners van 
gemeente Noordwijkerhout.  

Brian Janssen: meer over de breedte bekijken d.m.v. coördinatoren per leeftijdsgroep. Haalbaar-
heid trainers niet selectie e en f. Overleg met Wilfred van Leeuwen. 
Theo den Elzen; wie neemt coördinatoren taken van Hoofd jeugdopleiding over? Brian: Dit gaat in 
overleg met elkaar. Valt niet mee op ieder niveau de juiste personen te krijgen. Niet alleen selectie 
maar ook niet selectie.

Jeugd Algemeen: 
Plan ligt klaar. Dit zal verder uitgezet en verbeterd worden. Eerst technisch afkaderen. 
Het is Belangrijk om dit breed te communiceren. 
Meisjes. Een coördinator wordt nog gezocht. Dit is een groep die groeiende is met doelen. Aanslui-
tend hierop is het ontstaan van het dameselftal. 
G elftal is ook enorm toegenomen. 2 stuks. 
PR.

Tim van der Weiden: De site van VVSB is hot. Alle media benutten en gelijkstellen om onze com-
municatie beter naar voren te brengen. 

John Weinstock: tip. Ga de club VVSB Noordwijkerhout benoemen. 

Theo den Elzen: site wordt goed bekeken. Maar site wordt niet goed aangepast. Ria geeft aan, uit-
slagen worden snel bijgehouden. Maar stand wordt bewust niet ingevuld. Geen tijd.



Facilitair
Cock Geerlings: Veilig en in stand houden van accommodatie.
Op termijn herindelen van de velden d.m.v. gemeente, nieuwbouw.

Vrijwilligers
Angela van Eeden heeft nieuw beleid toegelicht. 
John Weinstock, functiebeschrijving van taken van vrijwilligers

12. Aanpassen contributie bij uitblijven kledingsponsors.

13. Veranderen statuten t.b.v. vrijwilligersbeleid (Angela)
Gaat de vergadering akkoord met verplichting van leden. Nagaan of je statuten kunt aanpassen. 
Nieuwe vergadering hiervoor inplannen. Niemand is hierop tegen.

14. VOG (Martijn)
verklaring omtrent gedrag. VVSB wil dit voor iedere vrijwilliger aanvragen. Dit kan gratis voor ver-
enigingen mits er een goed plan ten grondslag ligt.  Vergadering is akkoord. 

15. Rondvraag
Cor Nulkes: Coördinator F. Draak van een site. Naar ouders slechte communicatie en geen eendui-
dig verhaal. 

Voorstel is dit per email en leeftijd coördinatoren.

16. Afsluiting en drankje
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