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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. dinsdag 1 juni 2021
Aanvang: 19.30 uur

Graag nodigt het bestuur van Sportvereniging VIOS haar leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering.

1.

Opening en vaststellen notulen vorige ALV (zie bijlage 1) en agenda

2.

Samenstelling bestuur
a. Aftreden Clim Meuter en Jolanda Hendriks
b. Toetreden bestuur Moniek van der Kop

3.

Algemene zaken
a. Mededelingen
b. Hulp gezocht
c. Toekomst(plannen) VIOS
d. Vaststellen reglement tuchtrechtspraak (zie bijlage 2)
e. Vertrouwenscontactpersoon
f. Acties
g. Jubilerende leden

4.

Financiën
a. Overzicht en realisatie 2019-2020
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Vermogenspositie en eventuele risico’s
d. Begroting 2020-2021
e. Contributie 2021-2022

5.

Rondvraag en sluiting

Kamer van Koophandel:
Nr. 40175441

Internet:
www.svvios.nl

E-mail:
info@svvios.nl

Sportvereniging VIOS
Heythuysen
Voorzitter:
Maan Hermans
Biesstraat 36
6093 AE Heythuysen
Tel: 0475 - 494951

BIJLAGE 1
Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. dinsdag 12 november 2019
Aanvang: 20.00 uur
~40 aanwezigen en 30 afmeldingen
~110 leden/gezinnen afwezig zonder afmelding

Secretaris:
Jos Bongers
Doctor Poelslaan 1
6093 ET Heythuysen
Tel: 0475 – 494862

Geacht lid,

Penningmeester:
Kevin Reijnders
In de Neerakker 25
6093 JH Heythuysen
Tel: 06 57864816

Hierbij ontvangt u de notulen van de algemene ledenvergadering die heeft
plaatsgevonden op 12 november 2019 bij De Tump in Heythuysen.
1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter Marcel Reulen heet iedereen welkom op de vergadering en
heeft de vergadering geopend en de agenda vastgesteld.
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2.

Samenstelling bestuur.
a. Aftreden voorzitter
De voorzitter geeft aan dat hij zijn taken als voorzitter wil overdragen en verwijst voor de redenen naar bijlage 1, nogmaals
toegevoegd onder deze notulen. Het bestuur en de ALV bedanken Marcel Reulen voor zijn inzet de afgelopen jaren als voorzitter.
b. Verkiezing nieuwe voorzitter
Maan Hermans is momenteel penningmeester en dus bestuurslid. Hij is door het bestuur voor het voorzitterschap kandidaat
gesteld. Verder zijn er geen kandidaten voor de open functie
van voorzitter.
De ALV heeft Maan Hermans met meerderheid van stemmen
verkozen als haar nieuwe voorzitter.
c. Verkiezing nieuwe penningmeester
Doordat Maan Hermans is verkozen als voorzitter is de functie
van penningmeester vrijgekomen. Kevin Reijnders is door het
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bestuur voorgedragen om toe te treden in het bestuur. Hij zal
als taak het penningmeesterschap krijgen.
De ALV heeft Kevin Reijnders met meerderheid van stemmen
verkozen als bestuurslid.
3.

Algemene zaken
h. Mededelingen
i. Op 20 december 2019 vindt de jaarlijkse kerstborrel
plaats. De uitnodiging zal binnenkort verstuurd worden.
ii. IBIS-catering (frituur Pinkstertoernooi) vraagt of we leden kunnen leveren voor het uithelpen bij het LVK op 7,
8 en 9 februari 2020. De vereniging krijgt hiervoor 10
euro p.p.p.u.
iii. Beach Sports Leudal meldt dat de zandvelden tegenover
de voetbalclub in Horn gehuurd kunnen worden voor
Beach Handball. Dit wordt teams niet verplicht gesteld,
maar indien er vraag naar is wil het bestuur hier best in
faciliteren. Wel moet besproken worden met de TC of de
eventueel al gehuurde sporthal kan worden afgezegd.
iv. Dit seizoen is voor de vaste trainers de VOG aangevraagd.
De procedure voor de aanvragen loopt momenteel.
v. De sponsoring is dit seizoen groter aangepakt waarmee
meer sponsorinkomsten zijn gegenereerd. Zo zijn er banners in de sporthal te zien bij de wedstrijden van de eerste seniorenteams en is de sponsoring van tenues anders
aangepakt.
i. Jubilerende leden
Wendy Timmermans en Vivian Steffanie-Vissers zijn beide 25
jaar lid bij VIOS. Huub van Buggenum is dit jaar 50 jaar lid.
j. Acties
i. Grote Clubactie: reeds geweest, loten uitgedeeld.
ii. Rabobank: reeds geweest, €881,22 opgeleverd
iii. Jumbo: reeds geweest. Opbrengst blijkt komende tijd.
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iv. Sponsorkliks: via Sponsorkliks kan bij webwinkels geshopt worden waardoor VIOS een percentage van het
aankoopbedrag krijgt. De link staat op de website en zal
binnenkort ook via de mail verstuurd worden.
v. Wafelactie: deze vindt plaats in december via intekening.
vi. Kerstboominzamelingsactie: deze vindt plaats in januari.
vii. Paaseitjesactie: deze vindt plaats in maart/april, met alle
leden fysiek langs de deuren in Heythuysen en Roggel.
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Begroting
a. Vanuit realisatie 2018-2019 naar vaststellen begroting 20192020
Het seizoen 2018-2019 heeft een positief resultaat gehad, wel
minder dan begroot. De kascontrole, uitgevoerd door Thijs van
Wegberg en Dylan Rutjens op 5 november 2019, vraagt de ALV
de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De ALV heeft decharge verleend.
Thijs van Wegberg en Dylan Rutjens zullen de kascontrole tevens volgend seizoen uitvoeren.
De begroting is tevens vastgesteld en goedgekeurd door de
ALV. Realisatie en begroting staan in bijlage 2 onder deze notulen.
b. Onderliggende gegevens
Vast is gesteld dat het bestuur als streven heeft een totale reserve op te bouwen van € 45.000, waarvan € 25.000 bedoeld is
voor tegenvallende toernooien. De reserve zal hiervoor aangevuld moeten worden, maar tijdens de vorige ALV is vastgesteld
dat het doel was om een positieve begroting te kunnen tonen.
Dat is gelukt, waardoor het bestuur nu nog geen reden ziet om
versneld de reserve aan te vullen.
c. Contributie vaststellen 2020-2021
Mede doordat het doel van een positieve begroting is bereikt,
de afgelopen jaren de contributie fors is verhoogd en de mogelijkheden van sponsoring nog niet zijn uitgeput, vindt het bestuur dat een contributieverhoging niet op zijn plaats is. De ALV
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6.

heeft dus besloten om de contributies van 2020-2021 op dezelfde hoogte te houden als in 2019-2020.
Rondvraag
a. Vertrouwenspersoon: het bestuur gaat binnenkort kijken naar
de mogelijkheden voor een vertrouwenspersoon binnen VIOS.
b. Vrijwilligers: Het blijft lastig om voldoende vrijwilligers als trainer/coach te krijgen. Dit blijft een groot aandachtspunt en zal
door het bestuur worden opgepakt.
c. Informatie nieuwe leden: Aangegeven is dat de informatievoorziening voor nieuwe leden niet optimaal is. Binnenkort wordt
een informatiepakketje samengesteld waardoor het makkelijker is voor nieuwe leden zich wegwijs te maken binnen VIOS.
d. Beleggen: De vraag is gesteld of VIOS iets met haar reserves
moet doen in de vorm van beleggen of iets dergelijks, om zo
meer geld te kunnen verdienen. Het bestuur gaat dit bekijken
en zal bij de volgende ALV eventuele opties voorleggen aan de
vergadering.
e. Ouders: Aangegeven is dat ouders wel iets willen betekenen
voor de vereniging, maar door het lange tijdsbestek dit vaak
niet mogelijk is. Geopperd is om te bedenken welke mogelijkheden er zijn om toch meer ouders actief te krijgen, denk aan
roulatiesysteem met trainen. Het bestuur gaat kijken welke mogelijkheden het kan bieden.
Sluiting

Maan Hermans sluit de vergadering en het bestuur dankt iedereen voor zijn
of haar komst.
E-mail:
info@svvios.nl

Indien er vragen en/of opmerkingen bestaan naar aanleiding van deze
notulen, dan kunnen leden terecht bij het bestuur via onder andere
bestuur@svvios.nl.
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Bijlage 1 bij punt 2a:
Aan: de leden van SV Vios
Betreft: aftreden voorzitter
Beste leden,
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SV Vios is een bloeiende club in de kern Heythuysen, met ook de nodige
leden van buiten deze kern. Tegen de stroom in houden we al lange tijd ons
ledenaantal op peil en zien we al meerdere jaren een forse aanwas bij de
jongste jeugd.
Waar iedere club de nodige uitdagingen kent, geldt dit uiteraard ook voor
onze club. Denk hierbij met name aan het vinden van voldoende kader,
maar ook het betrokken krijgen en houden van de leden bij de club. Dit
vraagt om een bestuur met voldoende slagkracht en betrokkenheid bij de
club als geheel. Daar begint voor ondergetekende de schoen te wringen. Ik
merk dat ik reeds langere tijd wel ‘op de boel kan passen’ en de echt
noodzakelijke ontwikkelingen lopende kan houden, maar de
beschikbaarheid om de club op alle gewenste plekken te
vertegenwoordigen en aanwezig te zijn op alle momenten die er toe doen
lukt niet. Dit in verband met werk en verplichtingen bij andere verenigingen
en stichtingen.
Dit heeft mij doen besluiten om SV Vios een voorzitter te gunnen die hier
wel voldoende invulling aan kan geven en daarmee het zichtbare boegbeeld
van deze mooie club kan zijn. Daarom heb ik besloten mijn plek ter
beschikking te stellen. Dit overigens zonder mijn inzet binnen de club op
andere fronten te stoppen, bijvoorbeeld voor ons Pinkstertoernooi.
Tijdens de ledenvergadering zal ik daarom aftreden als voorzitter, waarna
we zullen stemmen om te komen tot een nieuwe voorzitter. Dit zal ik als
‘interim-voorzitter uitvoeren.
Vanuit het huidige bestuur heeft onze penningmeester, Maan Hermans, de
ambitie uitgesproken voorzitter te worden. Uiteraard roepen wij ook
andere leden op zich kandidaat te stellen. Dit kan door uiterlijk 12-11-2019
/ 12.00 uur een mail te sturen aan voorzitter@svvios.nl ter
kandidaatstelling. Ter vergadering zullen kandidaten de ruimte krijgen om
aan de aanwezige leden een toelichting te geven op hun kandidaatstelling
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waarna tot stemming zal worden overgegaan. De nieuwe voorzitter zal dan
meteen in functie treden en de vergadering overnemen.
Mocht Maan Hermans gekozen worden tot voorzitter, zal hij tegelijkertijd
aftreden als penningmeester en ontstaat er dus een nieuwe vacature. Voor
de invulling van deze vacature heeft Kevin Reijnders zich reeds kandidaat
gesteld, maar ook voor deze (eventuele) vacature kan tot 12-11-2019 een
mail ter kandidaatstelling worden gestuurd aan voorzitter@svvios.nl . De
procedure is vervolgens gelijk aan voorgaande: kandidaten kunnen zich
presenteren aan de vergadering waarna tot stemming zal worden
overgegaan.
Door de reeds gedane kandidaatstellingen zullen we dus de vergadering
kunnen vervolgen met een nieuw en ‘volledig’ bestuur.
Uiteraard hoop ik dat SV Vios zich onder de nieuwe voorzitter zal blijven
ontwikkelen, maar ook de prettige club blijft die het nu is. Rest mij de leden
te danken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.
Met vriendelijke groet,
Marcel Reulen
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Bijlage 2 bij punt 4a:
[VERWIJDERD VANWEGE OPENBARE TOEGANKELIJKHEID VAN DEZE
AGENDA]
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BIJLAGE 2
Reglement tuchtrechtspraak
Versie 1.0
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in 2021.
Introductie
Bij Sportvereniging V.I.O.S. staan plezier en sportiviteit op nummer 1. Een
veilig sportklimaat zal altijd nagestreefd worden door de leden en het
bestuur. Het ligt totaal niet in de lijn van Sportvereniging V.I.O.S. om leden
op enigerlei wijze te straffen. Dat betekent echter niet dat we elk gedrag
zullen tolereren. Met onderstaand reglement in de hand, zal het bestuur
trachten om al hetzelfde gedrag op één lijn te beoordelen, en waar nodig
bepaald gedrag te straffen.
We hopen ten zeerste dat we het reglement nooit nodig zullen hebben. Het
schept echter wel enige duidelijkheid voor de leden en het bestuur welke
maatregelen verwacht kunnen worden bij bepaald gedrag. Het verdient wel
nog opmerking dat dit reglement geldt als leidraad en niet voor alles
exclusief is bedoeld. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het bestuur
besluiten af te wijken van het reglement. Het bestuur is statutair bevoegd
om te straffen indien de belangen van de vereniging worden geschaad, ook
als dat gedrag niet in dit reglement vermeld staat.
Dit reglement geldt wel als invulling voor sommige bepalingen in de
statuten. Dit betreffen de minima en maxima voor de hoogte voor
tuchtrechtelijke boetes en lengte van schorsingen (zie artikel 6 lid 3 en 6
Reglement tuchtrechtspraak).
Indien een lid of andere betrokkene meent dat er aangifte bij de politie
gedaan moet worden vanwege een strafbaar feit, dan raden we zeker aan
dat u dit doet. U moet dit echter wel zelf doen, want het bestuur kan dit
niet voor u doen.
Bij vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij het bestuur via bestuur@svvios.nl.
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Inhoud
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Strafbaarheid
Artikel 3. Bevoegdheid bestuur
Artikel 4. Wijze van totstandkoming
Artikel 5. Ongewenst gedrag
Artikel 6. Strafbepalingen
Artikel 7. Slotbepalingen
Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Waar in dit reglement wordt verwezen naar ‘Statuten’, worden hiermee bedoeld de statuten van Sportvereniging V.I.O.S.
2. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘het bestuur’, wordt hiermee bedoeld het bestuur van Sportvereniging V.I.O.S.
3. De algemene vergadering is bevoegd tot het vaststellen van een reglement
tuchtrechtspraak, ex artikel 7 lid 3 sub b Statuten.
4. Dit reglement kan op geen enkele wijze de Statuten doorkruisen. Indien er een
conflict tussen dit reglement en de Statuten ontstaat, gaan de Statuten te allen
tijde voor.
5. Dit reglement geldt ter aanvulling op de Statuten en geldt als leidraad.
6. Dit reglement is bedoeld voor strafbare handelingen die plaatsvinden in de
sfeer van Sportvereniging V.I.O.S. Strafbare handelingen die geheel in de privésfeer liggen, zullen door het bestuur niet bestraft kunnen worden.
7. Dit reglement vindt geen toepassing indien een betrokkene in strijd met reglementen van de bond handelt, tenzij de belangen van de vereniging op ernstige
wijze zijn geschaad of het bestuur wenselijk acht dat dit reglement wel toepassing vindt. De betrokkene kan onderworpen worden aan het reglement tuchtrechtspraak van de bond, ex artikel 7 lid 6 Statuten.
8. Indien bepaald ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zal een trainer of
teamverantwoordelijke van een team als eerste aanspreekpunt gelden. Aan
een trainer of teamverantwoordelijke kan altijd kenbaar worden gemaakt dat
bepaald ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden. Indien dit onwenselijk of
onmogelijk is, kan iemand altijd terecht bij de vertrouwenspersoon van de
bond of indien beschikbaar bij de vertrouwenscontactpersoon van Sportvereniging V.I.O.S.
9. Ondanks het bepaalde in lid 8, kunnen overtredingen dan wel ongewenst gedrag te allen tijde bij het bestuur gemeld worden.
Artikel 2. Strafbaarheid
1. Handelen of nalaten in strijd met dit reglement is strafbaar, ex artikel 7 lid 1
sub a Statuten.
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2. Bij overtreding van dit reglement zijn de volgende straffen mogelijk, ex artikel
7 lid 2 Statuten:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boete;
c. schorsing voor bepaalde tijd;
d. ontzetting (royement).
3. Een ontzetting (royement) kan ook voorwaardelijk worden uitgesproken. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zal een uitgesproken ontzetting worden omgezet naar een schorsing voor bepaalde tijd.
4. De trainer dan wel teamverantwoordelijke van een team kan zelf besluiten om
een bepaalde maatregel op te leggen na ongewenst gedrag. Dit zijn expliciet
geen straffen als bedoeld in de Statuten of dit reglement. Niet-limitatieve
voorbeelden van deze maatregelen zijn:
a. Waarschuwing;
b. Geen basisplaats;
c. Apart trainen;
d. Gesprek met het team/ouders/lid;
e. Voorwaarden stellen.
Artikel 3. Bevoegdheid bestuur
1. Het bestuur is als enige bevoegd om de straffen als bedoeld in artikel 2 lid 2 op
te leggen, ex artikel 7 lid 2 Statuten.
2. Het bestuur zal op basis van dit reglement en de Statuten trachten een zo gelijkwaardige behandeling na te streven.
3. Het bestuur is bevoegd om in afwijking van dit reglement te besluiten, indien
zij daar goede gronden voor heeft.
Artikel 4. Wijze van totstandkoming
1. Het bestuur kan na eigen constatering van een overtreding van dit reglement
overgaan tot het opleggen van een straf.
2. Het bestuur kan worden geïnformeerd over een vermeende strafbare handeling op grond van dit reglement door leden en niet-leden van Sportvereniging
V.I.O.S. Pas na eigen onderzoek door het bestuur en vaststelling van een overtreding van dit reglement, kan het bestuur overgaan tot het opleggen van een
straf.
3. Het bestuur gaat niet eerder over tot het opleggen van een straf totdat het
beginsel van hoor en wederhoor is toegepast. Op zijn minst moet de betrokkene de kans hebben gehad zijn kant van het verhaal toegelicht te kunnen hebben.
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4. Indien de betrokkene minderjarig is, zal lid 3 toepassing vinden door een gesprek met de ouders/verzorgers of een van de ouders/verzorgers plaats te laten vinden.
5. Indien een betrokkene dit wenst, zal deze schriftelijk in kennis worden gesteld
over de gang van zaken en de eventuele op te leggen straf. Een betrokkene
kan ook verbaal is kennis worden gesteld. Het bestuur moet wel trachten voor
zichzelf de gang van zaken schriftelijk vast te leggen. Statutair is het bestuur
verplicht om bij ontzetting betrokkene door middel van een aangetekend
schrijven van het besluit, met opgave van redenen in kennis te stellen, ex artikel 7 lid 5 sub c Statuten.
Artikel 5. Ongewenst gedrag
1. Een lid zal zich te allen tijde onthouden van ongewenst gedrag. Onder zulk gedrag valt ten minste:
a. het in welke vorm dan ook uitlaten dan wel publiceren van kwetsende
opmerkingen of oproepingen tot geweld;
b. het tonen van ernstig disrespect in woord of gebaar aan leden of de
vereniging;
c. het pesten van anderen;
d. het intimideren van anderen;
e. het beschadigen of vernielen van andermans eigendom;
f. het stelen van zaken of middelen van de vereniging of leden;
g. het gebruiken van of dreigen met fysiek geweld;
h. het gebruiken van of dreigen met fysiek geweld tegen een trainer,
teamverantwoordelijke of bestuurslid;
i. het seksueel intimideren of misbruiken van anderen, waarbij de ‘Gedragsregels voor begeleiders’, vastgesteld d.d. 19 oktober 2015 één op
één hier geldend worden geacht.
2. Ander gedrag dan in voorgaand lid is vermeld, kan ook als ongewenst worden
aangemerkt. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om naar eigen inzicht bepaald gedrag te straffen dat niet in dit reglement is opgenomen.
Artikel 6. Strafbepalingen
1. Het bestuur zal minimaal overgaan tot een berisping indien sprake is van een
overtreding van:
a. Artikel 5 lid 1 sub a;
b. Artikel 5 lid 1 sub b;
c. Artikel 5 lid 1 sub c;
d. Artikel 5 lid 1 sub d;
2. Het bestuur zal minimaal overgaan tot een tuchtrechtelijke boete indien
sprake is van een overtreding van:
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a. Artikel 5 lid 1 sub e;
b. Artikel 5 lid 1 sub f;
De hoogte van tuchtrechtelijke boetes zal bedragen ten hoogste de financiële
schade die is veroorzaakt door de betrokkene. Wanneer deze schade op enigerlei andere wijze volledig financieel is gecompenseerd door de betrokkene,
vervalt de mogelijkheid tot een tuchtrechtelijke boete. Indien er geen financiele schade voor de vereniging bestaat, dan is er geen mogelijkheid tot een
tuchtrechtelijke boete.
Bij een overtreding van artikel 5 lid 1 sub f zal aangifte bij de politie worden
gedaan indien zaken van de vereniging zijn ontvreemd.
Het bestuur zal minimaal overgaan tot een schorsing indien sprake is van een
overtreding van artikel 5 lid 1 sub g.
De lengte van een schorsing in het algemeen zal zijn ten minste één week
waarin getraind wordt en ten hoogste tot het einde van het seizoen, tenzij
blijkt dat de resterende tijd in een seizoen om tot schorsing over te gaan, geen
recht doet aan de strafbare handeling. In een dergelijke uitzonderingssituatie
geldt als maximum voor de schorsing de helft van het volgende seizoen.
Het bestuur zal minimaal overgaan tot een schorsing tot het einde van het seizoen, indien sprake is van een overtreding van artikel 5 lid 1 sub h. De mogelijkheid tot een voorwaardelijke ontzetting wordt hier expliciet vermeld vanwege de aard van het vergrijp.
Het bestuur zal overgaan tot een ontzetting (royement) indien sprake is van
een overtreding van artikel 5 lid 1 sub i.
Het bestuur kan overgaan tot registratie in het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bij een overtreding van artikel 5 lid 1 sub i.

Artikel 7. Slotbepalingen
1. Het bestuur kan van bovenstaande bepalingen afwijken. Zij is bevoegd bij elke
situatie maatwerk toe te passen, doch zich daarbij zoveel mogelijk te houden
aan bovenstaande minimale op te leggen straffen.
2. Het bestuur kan ook zwaarder straffen dan minimaal in dit reglement wordt
voorgeschreven indien zij daar goede gronden voor heeft.
3. Bij meerdere ongewenste gedragingen wordt een gepaste afweging door het
bestuur gemaakt over de op te leggen straf(fen). Hierbij dient zij extra aandacht te schenken aan het feit dat er meerdere ongewenste gedragingen hebben plaatsgevonden.
4. Indien er sprake is van recidive, dient dit als verzwarende omstandigheid door
het bestuur te worden meegewogen. Dit geldt ook als twee verschillende ongewenste gedragingen na elkaar hebben plaatsgevonden.
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5. De privacy van alle betrokkenen dient te allen tijde gerespecteerd te worden.
Voorkomen moet worden dat vermeende overtreders publiekelijk aan de
schandpaal worden genageld.

