
Notulen	jaarvergadering	5	november	2018	
	
Aanwezigen:	
Leo	Vlaar,	Nico	Eeken,	Jan	Zomer,	Marcel	Veldman,	George	Bakker,	Kees	van	Velzen,	Lucas	
van	der	Veen,	Ambro	Dekker,	Ank	Koning,	Piet	Koning,	Rino	Kleverlaan,	Sjors	Ootes,	Rens	
Kramer,	Sam	Rood,	Maeve	Buis,	Rene	Kenter,	Jan	Hoedjes,	Fred	Huurdeman,	Cor	Wester,	Pe	
Leek,	Jeacqueline	Does.	
	
Afmeldingen:	
Namens	het	bestuur	Kenny	van	der	End	
Kees	Koeman,	Puck	Bakker,	Thomas	Bakker,	Paul	Gleijsteen,	Bertus	Gleijsteen,	Johan	Ursem,	
Richard	Walstra,	Tim	Dekker,	Bert	Beentjes.	
	
1.	Opening	
1	minuut	stilte	in	acht	genomen	voor	het	overlijden	van	Jan	Ursem.	
	
2.	Mededelingen	
Afmeldingen	zijn	vermeld	door	de	secretaris.	Verder	geen	overige	mededelingen.	
	
3.	Ingekomen	stukken	
Er	zijn	geen	stukken	aangeleverd	bij	het	bestuur	voor	deze	vergadering.	
	
4.	Notulen	vorige	vergadering.	
Notulen	zijn	vastgesteld	onder	dankzegging	van	de	notulist.	
	
5.	Diverse	verslagen.	
	Algemeen	verslag	
In	het	nieuwe	seizoen	zijn	alweer	de	nodige	wedstrijden	gespeeld,	vooralsnog	met	
wisselende	resultaten.	Uit	het	afgelopen	seizoen	2017-2018	wil	ik	de	volgende	punten	de	
revue	laten	passeren;	
*	Het	eerste	elftal	wist	zich	te	handhaven	in	de	4	e	klasse	en	voor	het	seizoen	2018-2019	is	
het	contract	met	Kees	Koeman	verlengd.	
*	In	het	najaar	hadden	we	de	voetbalplaatjesactie	van	Dekamarkt,	veel	leden	hebben	het	
boek	compleet	weten	te	krijgen.	
*De	oliebollenactie	op	oudejaarsdag	is	vervallen,	hiervoor	in	de	plaats	is	de	makrelenactie	
ingezet,	dit	in	overleg	met	de	voormalige	carnavalsvereniging.	
*	Ook	hadden	we	weer	de	“Nieuwjaars	wedstrijd”	tussen	oud-Victoria-O	en	het	huidige	
eerste	elftal,	dit	voorafgaand	aan	de	nieuwjaarsreceptie.	
*Voor	de	jeugd	ook	diverse	evenementen	zoals;	Sinterklaas	voor	de	jongsten,	
wintercompetitie,	Gerard	Schaaptoernooi.	
*	In	mei	was	er	voor	de	tweede	keer	de	AZ-selectiedag.	
*	De	geraniumactie	was	ook	weer	opgezet	vlak	voor	Moederdag,	nieuw	was	het	
verkooppunt	bij	de	Dekamarkt	waar	ook	diverse	andere	planten	werden	aangeboden.	Al	met	
al	een	geweldige	opbrengst	deze	dag.	
*	De	Rabofietstocht	bestaat	niet	meer,	de	Rabobank	heeft	een	andere	actie	op	touw	gezet.	



Leden	van	de	Rabobank	konden	5	stemmen	uitbrengen	op	hun	favoriete	verenigingen.	Per	
stem	werd	dan	een	bedrag	uitgekeerd.	Het	leverde	ons	ca.	€	500,-	op.	
*Aan	het	eind	van	het	seizoen	hadden	we	een	gezellige	barbecue	voor	de	vrijwilligers,	zeer	
geslaagd.	
De	voetbaltechnische	zaken	laat	ik	graag	over	aan	mijn	collega-bestuurders.	
Verder	wil	ik	alle	vrijwilligers,	begeleiders,	trainers	en	scheidsrechters	bedanken	voor	hun	
inzet,	deze	mensen	zijn	onmisbaar	voor	ons.	
Ook	dank	aan	de	vele	sponsoren	voor	hun	financiële	bijdrage.	
	
Accommodatie	
We	maken	hier	onderscheid	in	het	buitengebeuren	(voetbal)	en	de	gebouwen	(OMNI).	
Voor	de	voetbal	hebben	we	de	volgende	zaken	kunnen	realiseren;	
*	Het	realiseren	van	het	Pannaveldje,	afgelopen	zomer	uitgevoerd.	
Hier	wordt	inmiddels	volop	gebruik	van	gemaakt.	
*	het	plaatsen	van	zitbanken	langs	het	B-veld	en	bij	het	Pannaveld	
*	verder	zijn	er	diverse	onderhoudswerkzaamheden	uitgevoerd.	
	
Wat	betreft	de	gebouwen	de	volgende	zaken;	
*	De	kantine	is	verder	aangepakt	in	het	stille	seizoen;	
-	Het	plafond	is	geschilderd.	
-	de	verlichting,	incl.	noodverlichting,	is	vernieuwd.	
-	de	prijzenkast	is	voorzien	van	mooie	foto’s	
-	de	omroepinstallatie	is	vervangen.	
*	Bij	aankomst	op	het	complex,	zien	we	een	groot	info-scherm	met	allerlei	informatie.	
*	De	warmwatervoorziening	voor	de	“oude”	kleedkamers	is	vernieuwd.	
*	verder	zijn	er	natuurlijk	nog	vele	kleine	onderhoudswerkzaamheden	uitgevoerd.	
Voor	de	komende	tijd	staan	de	renovatie	van	de	oude	kleedkamers	op	het	programma.	
We	hebben	hiervoor	in	overleg	met	de	gemeente	een	begroting	ingediend,	dit	om	de	
subsidie	binnen	te	halen.	Inmiddels	is	de	subsidie	toegekend	en	kunnen	we	van	start	gaan.	
Het	is	de	bedoeling	deze	locatie	zowel	vanbinnen	als	van	buiten	te	updaten.	
Besloten	is	om	eerst	de	buitenkant	aan	te	pakken,	dit	betreft	dan	de	volgende	zaken;	
-	Herstel	voegwerk	aan	de	west	en	zuidzijde.	
-	Vervangen	van	de	kozijnen.	
-	Schilderen	totale	gebouw	buitenzijde,	dus	incl.	kantine	en	kleedkamers	9	t/m	16.	
Deze	werkzaamheden	zullen	in	de	loop	van	volgend	jaar	uitgevoerd	worden.	
	
Secretariaat	
-	AVG-wetgeving.	Alles	inzichtelijk	op	de	site	van	Victoria-O.	We	hebben	vaste	
lidmaatschapsvoorwaarden.	Daarnaast	staat	er	een	privacy	beleid	online	met	informatie	
over	wat	we	precies	met	welke	gegevens	doen.	
	-	Stabilisatie	van	het	ledenaantal.	Momenteel	een	totaalaantal	van	413	spelende	leden.	
Twee	teams	in	senioren	zijn	samengegaan	en	we	hebben	een	nieuw	seniorenteam.	
Daarnaast	is	er	weer	een	dames	1	actief	op	zondag	waar	we	natuurlijk	erg	blij	mee	zijn.	
	-	Verder	zijn	we	voornamelijk	bezig	geweest	met	het	invullen	van	de	schermen	in	de	Konkel	
waar	we	nu	de	barbezetting	en	kleedkamerindeling	van	voetbal	en	handbal	zichtbaar	
hebben.	



	-	We	hebben	ons	dit	jaar	aangemeld	met	een	tweetal	kavels	voor	de	veiling	Obdam.	Dit	
betreft	tweemaal	een	vip-arrangement	rondom	de	wedstrijd	Victoria-O	-	Apollo	68	op	19	
mei	2019.	
	
Technische	commissie	
	-	Vervolg	van	de	invoering	van	de	nieuwe	wedstrijdvormen	van	de	KNVB	van	dit	jaar.	Dit	
betekend	verandering	voor	de	leeftijden	O7	t/m	O12.	
	-	Najaar	2017	hebben	we	de	Dekamarkt	plaatjesactie	gehad,	groot	succes.	
	-	We	zijn	gedigitaliseerd	gegaan	wat	betreft	wedstrijdformulieren	en	spelerspassen.	
	-	Sinds	vorig	jaar	zijn	we	deelnemers	van	de	jongseniorencompetitie	en	dat	hebben	we	dit	
seizoen	ook	doorgezet	wegens	het	grote	succes.	
	-	We	hebben	tweemaal	met	de	club	een	wedstrijd	van	AZ	mogen	bezoeken	tegen	
gereduceerd	tarief	voor	alle	leden,	vrijwilligers	en	ouders,	vrienden	en	familie.	Dit	was	ook	
een	groot	succes.	
	-	Verder	hebben	afgelopen	jaar	weer	een	hoop	jeugdteams	deelgenomen	aan	het	Gerard	
Schaaptoernooi	tijdens	de	kerstvakantie	wat	altijd	een	succesvol	zaal	toernooi	is.	
	-	Daarnaast	organiseert	een	enthousiaste	groep	vrijwilligers	voor	alleen	de	Victoria-O	jeugd	
een	eigen	zaalvoetbaltoernooi	in	januari,	‘de	wintercompetitie’.	Ook	weer	een	succes.	
	-	Theo	Neefjes	is	sinds	vorig	jaar	aangesteld	als	Technisch	Jeugd	Coördinator	met	als	taken:	
Techniektrainingen	voor	jongste	jeugd,	aansluiting	oefenstof	voor	alle	trainers	(digitaal),	
informatiebijeenkomsten	voor	trainers.	
	-	Een	aantal	jeugdleden	hebben	cursussen	gevolgd	of	zijn	die	aan	het	volgen.	
	-	Op	4	mei	jl.	hebben	we	weer	de	AZ-selectie	dag	georganiseerd.		Helaas	was	op	dezelfde	
dag	ook	een	selectie	dag	van	Ajax	in	de	buurt	waardoor	de	aanloop	iets	lager	uitviel	dan	
afgelopen	jaar.	
	-	De	teamindeling	van	komend	seizoen	was	afgerond	in	juni,	dit	volgens	ons	target	om	voor	
1	juli	bekend	te	maken.	
	-	Ook	hebben	we	weer	deelgenomen	aan	de	West-Friesland	cup	in	het	voorjaar	waarbij	wij	
als	vereniging	het	compliment	kregen	van	de	scheidsrechtersvereniging	dat	we	op	technisch	
gebied	erg	goed	op	weg	zijn	met	onze	club.	
	-	Als	afsluiting	van	afgelopen	jaar	hebben	we	op	8	juni	ook	weer	een	BBQ	gehad	met	alle	
vrijwilligers	wat	erg	gezellig	was.	
	-	Met	alle	hulp	van	verschillende	vrijwilligers	en	commissies	die	allen	een	aandeel	hebben	
gehad	in	de	inzameling	hebben	we	deze	zomer	een	pannaveld	gerealiseerd	waar	we	erg	
trots	op	zijn.	Deze	wordt	ook	al	veelvuldig	gebruikt	door	veel	jonge	jeugd	en	dat	is	erg	leuk	
om	te	zien.	
	-	Verder	kunnen	we	voor	komend	seizoen	aankondigen	dat	een	enthousiaste	groep	
vrijwilligers	weer	bezig	is	met	de	organisatie	van	het	jeugdweekend	dat	plaats	zal	vinden	op	
17	en	18	mei.	Hiervoor	zijn	de	voorbereidingen	en	vergunningaanvragen	in	volle	gang!	
	
Sponsorcommissie	
	-	Volgend	seizoen	2	hoofdsponsors,	Matena	Schilderwerken	en	Frank	Bakker	Tuinen.	Sport	
2000	blijft	daarnaast	voor	dezelfde	wijze	sponsor	alleen	niet	meer	onder	het	
hoofdsponsorschap.	Dit	houdt	in	dat	we	sponsoring	door	middel	van	materiaal	krijgen	van	
sport	2000.	Matena	Schilderwerken	en	Frank	Bakker	Tuinen	zullen	de	hoofdsponsors	zijn	op	
de	tenues	en	trainingspakken.		



	-	Wouter	Dekker	sluit	aan	als	assistentie.	Nadat	hij	jarenlang	vrijwillig	trainer/coach	is	
geweest	van	de	C1	wilde	hij	toch	vrijwillig	bij	de	vereniging	betrokken	blijven	op	een	andere	
manier.	Hij	zal	zich	meer	bezighouden	met	de	website	en	nieuwsbrieven	aangezien	het	voor	
Kenny	veel	werk	is.	Hier	wordt	ook	gekeken	naar	grafische	vormgeving	met	een	vriend	die	
hierbij	wordt	betrokken.	
	-	Verder	qua	bordsponsoring	zijn	er	een	paar	opzeggingen	en	nieuwe	aanmeldingen	dus	dit	
blijft	gelijk	vergeleken	met	vorig	seizoen.	
	
Financieel	jaarverslag	
	
Verklaring	balans	30-06-2018	
Bezittingen	
Vaste	Active:	Dit	betreft	de	Dug	outs.	De	aanschafwaarde	op	1	september	2016	was	€	8.491,78.	We	
schrijven	deze	bezitting	af	in	5	jaar,	dus	op	basis	van	20%	per	jaar.	Op	30	juni	2018	hebben	we	totaal	
1	jaar	en	10	maanden	op	de	dug	outs	afgeschreven.	Eind	augustus	2021	zal	deze	bezitting	dus	
boekhoudkundig	volledig	zijn	afgeschreven.	
	
Liquide	middelen:	Op	30	juni	2017	bedroeg	het	totale	saldo	aan	liquide	middelen	€	
74.436,344.	De	verschillende	saldi	bij	de	Rabobank	en	ING	bank	zijn	door	de	kascommissie	
tijdens	de	kascontrole	die	plaatsvond	op	donderdag	11	oktober	2018	geverifieerd.	
Vorderingen	op	korte	termijn:	dit	saldo	bestond	op	30-06-2018	uit	nog	te	ontvangen	
bedragen	van	sponsors,	te	ontvangen	bedrag	van	ClubCollect	en	een	nog	te	ontvangen	
bedrag	m.b.t.	de	Geraniumactie.	De	sponsorbedragen	en	het	bedrag	m.b.t.	de	geraniumactie	
werden	na	balansdatum	ontvangen.						
Schulden	
Schulden	op	korte	termijn:	Deze	post	bestaat	uit	de	volgende	elementen	

-	 KNVB	afrekening	seizoen	2017	–	2018	 	 	 €						166,31	
	 Dit	bedrag	is	op	10	juli	2018	geïncasseerd	door	de	KNVB		
	
-	 Onkostenvergoeding	 	 	 	 	 €						250,00	
	 Dit	betreft	de	onkostenvergoeding	van	de	keeperstrainer	

over	de	2e	seizoenshelft	
	 	

- Huur	velden:	
Dit	betreft	de	periode	1-1-2017	t/m	30-6-2018	 	 €	24.813,00	

	
Te	betalen	huur	kleedkamers:	Dit	betreft	de	periode	1	juli	2017	t/m	30	juni	2018.	
	
Verklaring	verlies	en	winst	rekening	seizoen	2017	-	2018		
	
Opbrengsten	
Contributies:	

Verdeling	 2017-2018	 2016-2017	
Bedrag	 Aantal	 Bedrag	 Aantal	

Jeugd	 		15.940,00		 128	
	
18.819,69		 163	

Junioren	 		24.992,50		 173	
	
19.366,07		 140	



Senioren	 		17.732,50		 112	
	
20.813,68		 129	

		 		58.665,00		 413	
	
58.369,44		 432	

	
Sponsoring:	
-		Reclamebordsponsors:	Afname	voornamelijk	te	wijten	aan	afschrijving	van	onbetaalde	rekeningen.	
-		Teamkledingsponsors:	Afname	voornamelijk	te	wijten	aan	afschrijving	van	onbetaalde	rekeningen.	
-		Overige	sponsors:	Voornamelijk	door	toename	van	aantal	hoofdsponsors	(Matena/Klaver	Giant	en								
Frank	Bakker)	
	
Acties:		
-		Overige	acties:	negatief	resultaat	door	verlies	op	Fifa18	toernooi.	
-		Geraniumactie:	hoger	resultaat	voornamelijk	door	aanvullende	verkoop	via	kraam	
-		Oliebollen/Makrelenactie:	resultaat	t.o.v.	vorig	jaar	bijna	gelijk	gebleven	
-		Wintercompetitie:	Veel	hoger	resultaat	dan	vorig	jaar	door	opbrengst	verloting/spelletjes	
-		Jeugdweekend:	in	het	seizoen	2017-2018	werd	geen	jeugdweekend	georganiseerd		
	
	
Overige	opbrengsten:		
-		Subsidie	gemeente	Koggenland:	waarderingssubsidie	is	toegenomen	met	€	360.	Daarnaast	werd	
voor	€	2.025	een	rekening	van	Sport2000	betaald	door	de	gemeente	Koggenland	en	werd	er	een	
vergoeding	van	€	258	verleend	voor	het	onderhoud	van	het	kunstgrasveld.			
-		Vriendenloterij	en	lotto:	opbrengst	nagenoeg	gelijk	gebleven	t.o.v.	vorig	jaar	
-		CAW/Melopa/Coro:	opbrengst	afgenomen	t.o.v.	vorig	jaar	door	wegvallen	opbrengst	frituurvet	
-		Overige	opbrengsten:	opbrengst	vorig	jaar	bestond	uit	een	bijdrage	van	AZ	en	de	Rabobank	
fietstocht.	
	
Kosten	
Salarissen	en	vergoedingen:	Kosten	hoger	dan	vorig	jaar	voornamelijk	veroorzaakt	door	vergoeding	
voor	de	Technisch	coördinator.	
	
Afdracht	KNVB:	Kosten	hoger	dan	vorig	jaar.	Dit	wordt	voornamelijk	veroorzaakt	door	de	post	
diversen.	De	post	diversen	bestaat	uit:	
Zwaluwen	jeugdactie:	 	 	 	 €				246	
Verenigingsscheidsrechters	Traa	en	Ursem	 €				158	
UEFA	C	Youth	cursus	R.	Walstra		 	 €	1.320	
	
Voetbal	gerelateerde	kosten:	voornamelijk	lager	door	minder	kosten	aanschaf	materiaal.	Dit	werd	
vooral	veroorzaakt	door	aanschaf	van	wedstrijdballen	gedurende	het	seizoen	2016-2017.	
	
Organisatiekosten:	zijn	nagenoeg	gelijk	gebleven	t.o.v.	vorig	seizoen.	
	
	
Kascommissie	
Rens	Kramer	en	Sam	Rood	waren	dit	jaar	kascommissie.	Sam	neemt	het	woord.	
Donderdagavond	11	oktober	hebben	ze	samen	met	Michel	gezeten.	Ze	hebben	geen	
onduidelijkheden	gevonden	in	de	financiële	administratie	en	Michel	kon	alle	vragen	
beantwoorden.	Hierbij	verleent	de	kascommissie	decharge	aan	het	bestuur	van	v.v.	Victoria-



O.	Sam	is	aftredend	lid	in	de	kascommissie	en	volgend	jaar	zal	Thomas	Bakker	samen	met	
Rens	Kramer	de	kascommissie	verzorgen.	
	
6.	Bestuurssamenstelling	
	-	Cees	Koning,	herkozen	als	voorzitter	voor	de	periode	van	3	jaar.	
	-	Marco	van	de	Koppel,	herkozen	als	bestuurslid,	afvaardiging	Technische	Commissie.	
	-	Kenny	van	der	End,	herkozen	als	bestuurslid	sponsorzaken.	
	
	
7.	Rondvraag	
	-	Maeve	neemt	het	woord.	Er	is	aangegeven	dat	er	een	en	ander	aan	problemen	heeft	
plaatsgevonden	tijdens	een	van	de	recente	trainingen,	hier	gaat	de	TC	achteraan	via	ons	
Technisch	Jeugdcoordinator.	Verder	heeft	Maeve	geen	uitnodiging	gekregen	voor	de	
trainersbijeenkomsten,	dit	wordt	ook	neergelegd	bij	de	Technisch	Jeugdcoordinator.	Edwin	
heeft	verder	nooit	inlogcodes	gekregen	en	dat	betreurt	Max	als	Secretaris.	Dit	is	
waarschijnlijk	een	ongelukkige	miscommunicatie	geweest.	
	-	Renee	en	Jan	feliciteren	de	bestuursleden	die	herverkozen	zijn.	
	-	Lucas	sluit	zich	hierbij	aan.	
	-	Piet	Koning	geeft	aan	dat	1e	paasdag	moet	het	1ste	thuisvoetballen	tegen	strandvogels	
maar	dan	is	ook	het	eieren	zoeken.	Hier	moet	een	oplossing	voor	komen.	
Daarnaast	zal	het	mixtoernooi	plaatsvinden	op	25	mei.	
	-	Pe	Leek.	Gister	waren	er	2	afmeldingen	voor	de	keukenpositie.	Dit	terwijl	dit	team	wel	na	
heeft	gezeten.	Dit	moet	toch	beter.	Dit	gaan	we	doorgeven	aan	de	konkelcommissie.	
Verder	een	punt	van	aandacht	behoeft	het	drinken	aan	de	bar.	Deze	zitten	vroegtijdig	aan	
het	bier	op	zondag.	Doorgeven	aan	de	konkelcommissie.	
De	doeltjes	op	zondag	op	het	veld.	Gelieve	deze	op	zaterdag	opruimen	na	de	terreindienst.	
Pinautomaat	werkt	niet.	Ook	konkelcommissie	zaak.	
CO2-uitstoot	terugbrengen.	We	hebben	veel	plasticafval.	Het	mooie	hieraan	is	dat	we	
overgaan	op	papieren	bekers.	
	-	Kees	van	Velzen.	Over	zijn	tuintje,	hij	wordt	ook	een	dagje	ouder.	Hij	is	bollen	aan	het	
verzamelen	voor	komend	seizoen.	Er	moet	wel	nagedacht	worden	over	het	overnemen	van	
de	tuin	aan	de	voorkant	van	het	terrein.	Laten	we	allemaal	de	oren	open	houden	voor	een	
eventuele	nieuwe	gegadigde.	
Daarnaast	wil	Kees	extra	complimenten	geven	aan	Cees	Koning	aangezien	hij	hier	altijd	
rondom	het	terrein	aan	de	gang	is	om	allerlei	zaken	op	te	pakken.	
	-	George	Bakker	wil	alle	herverkiezingen	feliciteren.	
	-	Marcel	Veldman,	allemaal	gefeliciteerd	en	succes	met	het	komend	seizoen.	
	-	Jan	Zomer,	een	pluim	aan	het	bestuur.	Sommige	clubs	zitten	momenteel	zonder	bestuur	
en	het	gaat	hier	allemaal	erg	goed	dus	complimenten.	
	-	Leo	Vlaar,	ik	ben	hier	vaak	op	zondag.	Er	zijn	vaak	minderjarigen	die	hier	drinken.	Dit	is	een	
kwalijke	zaak.	Dit	is	een	zaak	voor	de	konkelcommissie.	
Verder	is	de	JO19-2	ook	erg	laag	ingedeeld.	Hier	zou	eventueel	beter	naar	gekeken	kunnen	
worden.	Helaas	kunnen	wij	geen	inspraak	uitoefenen	op	de	poule-indeling	van	de	KNVB.	
	-	Jan	Hoedjes	sluit	aan	bij	de	problematiek	rondom	de	kritieken	van	sommige	ouders	en	dat	
we	ook	wel	eens	naar	het	positieve	mogen	kijken.	We	hebben	een	prachtcomplex	met	
allemaal	sportende	jeugd	waar	we	trots	op	mogen	zijn.		



	-	Marco	van	de	Koppel.	Sluit	zich	aan	bij	Jan.	Veel	aanwas	bij	de	jeugd.	Veel	tevreden	leden	
en	een	complex	vol	met	actieve	sporters	op	de	zaterdag	en	zondag.	Uiteraard	moeten	we	
ook	altijd	blijven	verbeteren.	
Verder	zijn	er	twee	functies	coördinatoren	vacant.	JO8-JO9	en	JO13-JO15.	
	-	Max	Dekker.	Dank	aan	alle	aanwezige	leden	en	samenwerking	met	alle	vrijwilligers	
waarmee	ik	contact	heb	op	de	club.	
	-	Michel	van	der	Wal.	Geen	meldingen.	
	-	Cees	Koning	dankt	iedereen	voor	zijn	aandacht	en	inbreng.	
	
Sluiting	vergadering	bij	deze.	


