
Mededelingen Algemeen Bestuur vv VIOD, aanvang seizoen 2019-2020; 

TECHNISCHE ZAKEN HEREN SENIOREN; 

René Zents zal als bestuurslid in september a.s. aftreden als bestuurder Voetbal Technische Zaken 

(VTZ) Senioren. René zal als trainer coach het zondag tweede elftal definitief op zich nemen. 

We zijn zeer verheugd, dat Manfred Wieben en Roel van der Werff deze taken op zich zullen nemen 

onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur, in de volgende functie verdeling; 

Coördinator VTZ A – categorie (momenteel 1e, 2e en3e elftal) 1e aanspreekpunt Manfred Wieben 

Coördinator VTZ B – categorie (overige seniorenteams + zaal) 1e aanspreekpunt Roel van der Werff 

 

VROUWEN- EN MEISJES VOETBAL 

Coördinator vrouwen- en meisjes voetbal blijft   1e aanspreekpunt Marino Kuper 

 

ORGANISATIE JEUGDOPLEIDING 

Op dit moment wordt o.l.v. bestuurslid Bas Derks hard gewerkt voor een nieuwe structuur en daarbij 

behorende personele invulling om de jeugdopleiding organisatorisch in goede banen te leiden. 

Aanleiding is het stoppen van Mick Hermsen als Manager Jeugdopleiding. Het bestuur kiest 

vooralsnog niet meer voor alléén een managersfunctie Jeugdopleiding, doch zal vanuit de personele 

bezetting kiezen voor een bredere opzet met een duidelijke functie scheiding, tussen 

voetbaltechnische- en organisatorische (facilitaire) organisatie.                                                               

Tevens zal het visie document VIOD 2020 hierop worden aangepast. Zodra de structuur en personele 

invulling (met 1e aanspreekpunten) definitief zijn, zullen wij dit nader berichten. 

 

TOEKOMSTBESTENDIGE “GROENE” CLUB  

Onze beide vrijwilligerscoördinatoren Peggy Chevalking en Ewald Hilferink hebben het afgelopen- 

maar ook nu richting het huidige - seizoen veel nieuwe mensen weten te enthousiasmeren. Om naar 

de toekomst toe de voetbalvereniging VIOD nog duidelijker neer te kunnen zetten- en profileren zal 

in samenwerking met Sportservice Doetinchem (externe begeleiding Manon Zwakenberg) een aantal 

sessies worden georganiseerd met een blauwdruk aan leden (ca 15) van onze voetbalvereniging. Wie 

willen wij (als familieclub) naar de toekomst zijn en wat is het DNA (en kernwaarden) van onze mooie 

voetbalvereniging. Namens VIOD zullen Peggy en Ewald dit project op zich nemen en uiteindelijk met 

een visie document voorstellen doen aan het bestuur. (Algemene Leden Vergadering).                       

De toevoeging “groene Club” komt voort vanuit een lopende samenwerking met de KNVB, waarin op 

dit moment in samenspraak met de Stichting Exploitatie Sportpark Dichteren (SESD) plannen (scan) 

worden opgesteld in het kader van het verduurzamen van ons sportpark Dichteren. Hierbij moet men 

o.a. denken aan het plaatsen van zonnepanelen, veldverlichting vervangen in ledlampen (50 % 

besparing nuts kosten) en beïnvloeden watergebruik. In de ALV van september a.s. zullen wij hier 

nadere uitleg geven van de mogelijke (duurzame- en besparende) maatregelen. 



 

DAGELIJKSE ORGANISATIE 

Het bestuur van VIOD blijft inzetten, dat het managementteam met elkaar de dagelijkse gang van 

zaken binnen VIOD organiseert. De organisatie om de voetbalvereniging dagelijks (operationeel) te 

organiseren en leiden blijft prioriteit van het huidige bestuur. Veranderingen in de maatschappij, 

alsmede het toenemend “klantgedrag” van onze leden en de normen en waarden hoe wij met elkaar 

(digitaal-) om gaan zijn derhalve ook reden om nu beleid te maken voor een toekomstbestendige 

(groene-) voetbalvereniging. Het bestuur zal zich met name alleen met hoofdzaken en beleid dienen 

bezig te houden. Zeker is dat deze veranderingen invloed zullen hebben op de wijze hoe je een 

voetbalvereniging vandaag de dag zult kunnen organiseren, in relatie tot tevredenheid van haar 

leden. (Klanten) 

Het managementteam en tevens op ieders werkterrein aanspreekpunten voor de vrijwilligers, 

medewerkers en leden is als volgt samengesteld; 

Manager Sportpark  Bennie Boesveld                                                                                              

Manager Wedstrijdzaken Tanja van der Kamp                                                                           

Manager Media zaken  John van der Kamp                                                                              

Coördinator kantine  Marjolein Kamperman                                                                       

Coördinator facilitaire zaken Lex Meeuwsen 

Om dagelijks de voetbalvereniging VIOD draaiende te houden is geen sinecure en deze mensen 

verdienen een groot compliment en veel respect voor hun functioneren.   

Speciale aandacht vragen wij dan ook, dat deze mensen het niet alleen kunnen en derhalve ook een 

beroep doen op onze leden zelf om te helpen daar waar kan. De teamhulpen vanuit de elftallen in 

het bijzonder ter ondersteuning van de kantinewerkzaamheden, zijn voor het functioneren op 

speeldagen primair van belang. Wij roepen u opnieuw op om gehoor te geven op het moment uw 

team is ingeroosterd en niet te verzaken en de club en andere vrijwilligers in de steek te laten, een 

dergelijk VIOD willen wij niet zijn. 

BEHEER EN ONDERHOUD SPORTPARK DICHTEREN (SESD) 

Wat ook binnen de organisatie zeker niet mag worden vergeten zijn de mensen die vanuit de SESD-

achtergrond dagelijks zorg dragen voor de instandhouding van ons mooie Sportpark Dichteren. 

Afgelopen seizoen hebben er wisselingen in het SESD-bestuur plaats gevonden en wij zijn verheugd, 

dat de opengevallen plaatsen (naast John Brands als penningmeester) zijn ingenomen door echte 

VIOD mensen zoals o.a. Jo Weijers (voorzitter), Johan Temmink (onderhoudsplan) en recent Frans 

van Kessel (secretaris). SESD en VIOD zijn één en hebben louter hetzelfde belang. Elke maandag, 

woensdag en vrijdagochtend is een team van mensen o.l.v. de manager Sportpark in de weer om het 

Sportpark Dichteren in optimale conditie te houden (schoon, heel en veilig). 

EINDE JUBILEUM ACTIVITEITEN 2018-2019 

Deze week komt op 31 augustus a.s. een formeel einde aan de jubileumactiviteiten en komende 

zondag 1 september a.s. bestaat VIOD alweer 91 jaar. Wij danken alvast via deze weg de 

Jubileumcommissie en vele vrijwilligers die geholpen hebben bij alle activiteiten: VIOD 90 jaar. 



REVISIE KLEDINGPLAN VV VIOD 2015-2019        

Onder verwijzing naar de (extra-) Algemene Leden Vergadering van 24 mei jl. waarin de leden bij 

meerderheid van stemmen haar goedkeuring hebben gegeven aan het voorstel Revisie Kledingplan. 

Hierbij is het voorbehoud gemaakt van een juridische toets van het kunnen omzetten van de borg 

van € 50,00 naar een afschrijvingsregeling van € 50,00 in 5 seizoenen, welke onlangs door JPR-

advocaten is uitgebracht. Het advies is positief getoetst en er is vastgesteld, dat er correct gehandeld 

is binnen de voorschriften, zoals deze binnen VIOD in de statuten zijn omschreven. 

Dit juridisch advies kan door leden van VIOD ter inzage worden gezien en hiervoor kan met de 

secretaris een afspraak worden gemaakt.  

Op 30 juni 2021 loopt de huidige overeenkomst met de kleding leverancier Kogros (Quick) af en kent 

een opzegtermijn van één jaar (medio 2020). 

In het komende seizoen 2019-2020 zullen we de criteria gaan opstellen, waarop we de huidige 

Kogros overeenkomst zullen gaan evalueren en zullen bezien of VIOD een nieuwe inschrijving (pitch) 

zal gaan uitschrijven of anderzijds de huidige overeenkomst met Kogros van rechtswege zal kunnen 

doorlopen. (Verlengen) 

Derhalve zal een kledingcommissie vanuit de leden (o.a. facilitair) worden samengesteld, die deze 

procedure zullen begeleiden.   

Per 1 juli jl. is het revisie kledingplan rechtsgeldig en kent in het kort de volgende wijzigingen; 

• De komende twee seizoenen zijn een overbruggingsperiode in lijn met de huidige 

overeenkomst met Kogros (Quick) met expiratiedatum van 30 juni 2021. 

• Alleen nieuwe leden kunnen op verzoek in het bezit worden gesteld van het huidige 

presentatiepak tegen betaling van € 20,00, ongeacht de levensduur van het presentatiepak. 

Wij willen nieuwe leden de kans blijven bieden om net zoals hun mogelijke teamgenoten, 

dezelfde uitstraling/ presentatiepak te genieten. 

• Borg is komen te vervallen en hiervoor in de plaats vindt een afwaardering met € 10,00 per 

seizoen, met nog een mogelijk eindbedrag bij alleen beëindigen lidmaatschap. Na de 

afschrijfperiode van maximaal 5 jaar wordt het betreffende lid automatisch eigenaar van het 

presentatiepak.  

• De vv VIOD zal jaarlijks in haar begroting als onderdeel van de te innen contributie € 15,00 

per lid reserveren als bijdrage kledinggeld, dit betreft vooralsnog alleen het wedstrijdtenue. 

De kledingcommissie zal onderzoeken op welke wijze er weer een (uniform-) presentatiepak 

kan worden georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overzicht afschrijvingen en mits het uitgereikte presentatiepak in redelijke staat kan worden 

ingeleverd en alleen op het moment bij beëindigen van het lidmaatschap. 

 

 

               Borg Betaald in: 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

  € 50,00    €`50,00     € 50,00    € 50,00  

============================================================= 
Restitutie 

alleen bij 

beëindiging 

Lidmaatschap  : 

 

2016-2017   | € 40,00  ---------  ---------  ---------   

 

2017-2018   | € 30,00  € 40,00  ---------  ---------   

 

2018-2019   | € 20,00  € 30,00  € 40,00  ---------   

 

2019-2020   | € 10,00  € 20,00  € 30,00  € 40,00   

 

2020-2021   | EIGENDOM € 10,00  € 20,00  € 30,00   

 

2021-2022   | ---------  EIGENDOM € 10,00  € 20,00   

 

2022-2023   |     ---------               ---------         EIGENDOM € 10,00   

 

2023-2024   |    ---------               ---------                ---------                 EIGENDOM    

 

2024-2025   |    ---------               ----------              ---------                 ---------   

 

                                                                                      Doetinchem, 28 augustus 2019. 

 

 


