
Aanwezigen: 
Cees Koning, Max Dekker, Michel van der Wal, Marco van den Koppel, Ank Koning, 
Kenny van der End, Bertus Gleijsteen. Nico Eeken, Fred Huurdeman, Jan Zomer, 
Jan de Moel, Sven Rood, Sam Rood, Daan de Boer, Gijs Hoedjes, Lucas van der 
Veen, Kees Koeman, Sjors Ootes, Mark van der Berg, Thomas Bakker, Hugo Borst, 
Wessel Klaver, Mariëtte van Aken, Nettie Bijman, Sietse Huisman, Jan Hoedjes, Pe 
Leek, Piet Koning, Barend-Jan Bankras, Jacqueline Does en René Kenter. 
 
Afmeldingen: 
Richard Walstra, George Dekker, Bert Beentjes, Tim Dekker 
 
Notulen: 
 
Opening: 
Welkomstwoord van Cees. 
 
2. 
Rubbergranulaat. Toelichting van statements gemeente en KNVB. RIVM heeft twee 
weken terug een nieuwe onderzoek gestart en zegt dit jaar nog met een nieuwe 
uitslag hiervan te komen. 
Besluit is genomen om de jeugd niet meer te laten voetballen op het kunstgrasveld 
tot er meer informatie is gekomen uit het onderzoek. 
Vanuit een extern bedrijf wordt er een onderzoek gestart naar de specifieke 
kenmerken van ons rubber in het kunstgrasveld. 
 
Vernieuwingen aan accommodatie: Dug-outs, tribune en nog wat klein onderhoud. 
Kantine: Dak, WC, verwarming oude kleedkamers, aanpassing buitenpuien en 
isolatieglas, vergroten wedstrijdsecretariaat, schermen plaatsen 3 stuks en verder 
nog aandacht aan interieur besteed. 
 
4. Er waren geen vragen over de notulen van de jaarvergadering van 2015. 
 
5. 
Cees geeft als algemeen verslag een samenvatting van onder andere de prestaties 
van het eerste elftal. Daarnaast hebben er meerdere evenementen plaatsgevonden 
in samenwerking met de Jeugdcommissie en Supportersvereniging. Dank voor de 
goede samenwerking daarvoor ook weer. 
 
Verslag technische commissie: 
Seizoensstart: samenstelling teams en coaches, gedaan door coördinatoren. Ook 
was er weer het toernooi bij VVS. Verder heeft de technische commissie zich 
beziggehouden met het organiseren van teamfoto's voor op de website. 
De eerste uitnodigingen voor toernooien aan het eind van het seizoen komen weer 
binnen en daar worden ook diverse teams alweer voor ingeschreven. 
Begin vorig seizoen zijn er een heel aantal jeugdtrainers deelnemer geweest aan een 
trainerscursus. 4 avonden met sportpartners hebben meer dan 15 jeugdtrainers een 
cursus doorlopen. 
Verder zijn vorig seizoen 5 B junioren gestart als jeugdtrainer. Dit is fijn en hard nodig 
dus van harte welkom als trainer bij de club! 



Technische commissie heeft zelf een cursus gevolgd bij AZ. Dit om hun kennis en 
dergelijken te verbreden. 
Hard gemaakt voor verschillende voetbalactiviteiten zoals Nederlandse Techniek 
Kamp. Verder was er nog de clubdag in samenwerking met de supportersvereniging 
en is er deelgenomen aan CD West-Friesland cup. 
Vorig jaar zijn er met de E junioren aan het einde van het seizoen twin games getest. 
Een nieuwe spelvorm waarbij spelers op verschillende posities met veel balcontacten 
voetballen. 
In de zomervakantie vond er nog 2 daagse voetbalschool plaats onder leiding van 
voetbalschool Stefan Dol. 
Vraag is nog steeds naar nieuwe vrijwilligers voor technische commissie. Nieuwe 
coördinatoren zijn nog altijd nodig. Wel nieuw welkom heet de TC Mark van der Berg 
bij de D-junioren en Sanne bij de Mini's. Dank voor jullie inzet! 
Afgelopen zomer heeft de KNVB de benamingen van de teams veranderd naar de 
algemene benamingen op leeftijd gebaseerd. Dit als doel om eerlijkere competities te 
bewerkstelligen voor eerstejaars in iedere categorie. Dit jaar heeft Victoria besloten 
om als overgangsjaar alle teams in te delen in de tweedejaars categorieën. Volgend 
seizoen gaat dit beter bekeken worden en kijkt TC of Victoria-O dit ook zou kunnen 
doen. 
KNVB wil per 1718 nieuwe spelvormen door gaan voeren. Dit heeft betrekking op 
kleinere teams en kleinere velden. Dit is best onverwachts. Dit betekend direct voor 
ons dat er nieuwe materialen benodigd zullen zijn en dat we moeten kijken hoe we 
dit in huidige velden kunnen inpassen. KNVB heeft een aantal presentatie dagen 
georganiseerd en deze wonen wij dan ook bij. Hierbij wordt het wat duidelijker en 
komen er ook verbeterpunten naar voren. Dit is inmiddels gepresenteerd door TC 
tijdens een trainer/coach bijeenkomst.  
 
Sponsorcommissie 
Loopt goed met sponsoring. Doel is alle teams te voorzien van een nieuwe 
shirtsponsor. Inmiddels 27 teams in nieuwe tenues met 24 verschillende sponsors.  
Belangrijke evaluatie wat naar voren kwam was communicatie vanuit Victoria-O naar 
sponsors. Hiervoor hebben we dit jaar sponsordag georganiseerd. 30 aanwezigen. 
Nieuwe opzet wordt een nieuwsbrief waarin wordt duidelijk gemaakt wat er met hun 
geld gebeurd. 
Er worden zaterdag ook weer 2 nieuwe tenues gepresenteerd bij de mini's 
gesponsord door de supportersvereniging. Dank hiervoor! 
 
Financieel jaarverslag. 
Toelichtingen op jaarverslag. 
Stemming over contributieverhoging. Optie was vorig jaar op 12,50. Keuze is nu voor 
7,50. Vraag is of dit akkoord wordt bevonden door ledenvergadering. Door veel meer 
opbrengsten vanuit sponsors is het mogelijk om de contributie met een lager bedrag 
te verhogen. De optie wordt dus gelicht voor een minder bedrag van 7,50. 
Contributiebetaling kan nu door Club Collect ook in termijnen plaatsvinden. 
 
Kascommissie:  
Zie verslag. Kascommissie dechargeert de penningmeester en het bestuur van 
Victoria-O. Daan de Boer wordt bedankt voor zijn dienst en Sven Rood zal volgend 
jaar opnieuw plaatsnemen in de kascommissie. Daan zal vervangen worden door 
Sam Rood. 



 
Rondvraag: 
Piet Koning: Dank en succes Max en Michel 
Jan Hoedjes: Dank namens handbal en sluit zich aan bij de woorden van Piet. 
Gerry Ursem: Top sponsoravond. Verzoek aan Kenny of er nog gekeken kan worden 
naar de plaatsing van het sponsorbord van Gerry Ursem. Kenny geeft aan dat hem 
dit ontschoten is en dat hij dit op zal pakken. 
Lucas van Veen: Nieuwe bestuursleden succes! 
Jan de Moel: Entreegelden, worden die nog weer ingevoerd? Cees neemt dit mee 
als punt van aandacht. 
Jan Zomer: Compliment aan het bestuur wat betreft de verbouwingen en 
vernieuwingen, daarnaast succes aan de nieuwe bestuursleden! 
Nico Eeken: Kleedkamerindelingen op zaterdag. Volleybal komt erbij. Hierdoor 
ontstaan indelingsproblemen. Volleybal komt een keer of 8. Dit zal alleen in het 
voorjaar en najaar zijn. Hier moet meer op gelet worden. Conclusie is dat de 
kleedkamers 11 en 12 weer gebruikt mogen worden per heden. 
Rene Kenter: Cees en Fred bedankt voor de verbouw. Nog steeds wordt er een hoop 
gedaan. Complimenten aan de bouwcommissie. Dank aan bestuur voor 
samenwerking en wederzijds wordt Rene bedankt voor de faciliteiten die geboden 
zijn door OMNI vandaag. 
Cees meld nog dat er tijdens bestuursvergaderingen vrijwilligers worden benaderd 
om even kort te overleggen over de taken die deze persoon uitvoert voor onze club. 
Hierdoor proberen we stappen vooruit te maken binnen onze vereniging. 
 
Sluiting en dankwoord aan alle aanwezigen.  
 


