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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. dinsdag 18 januari 2022
Aanvang: 19.30 uur

Graag nodigt het bestuur van Sportvereniging VIOS haar leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering.
Indien leden punten willen agenderen of vragen willen stellen die tijdens
de vergadering aan de orde dienen te worden gesteld, dan dienen deze
leden dit kenbaar te maken via het aanmeldformulier voor deze
vergadering of via bestuur@svvios.nl uiterlijk zondag 16 januari 2022 om
19:30 uur.
1.

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

2.

Samenstelling bestuur
a. Algemene mededeling
b. Vacature secretaris

3.

Algemene zaken
a. Mededelingen
b. Hulp gezocht
c. Scheidsrechters
d. Toekomst(plannen) VIOS
e. Vaststellen bestuursreglement n.a.v. WBTR (zie bijlage 2)
f. Acties

4.

Financiën
a. Overzicht en realisatie 2020-2021
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Ontwikkeling vermogenspositie
d. Begroting 2021-2022
e. Vermogensoverschot coronaperiode

Internet:
www.svvios.nl

E-mail:
info@svvios.nl
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Mogelijke besluiten:
Besluit A (voorkeur bestuur):
• 0,5 jaar vrijwillige contributiekorting in 2022-2023
(via inschrijfformulier website). Kosten max €17.500
• Overige €15K-€20K aan de kant leggen voor aantal
extra (grote) jeugdactiviteiten
Besluit B:
• 0,5 jaar vrijwillige contributieteruggave van afgelopen periode (via inschrijfformulier website). Kosten
max €17.500
• Overige €15K-€20K aan de kant leggen voor aantal
extra (grote) jeugdactiviteiten
Besluit C:
• Bedrag boven beoogd vermogen (€32,5K- €42,5K) reserveren voor nog in te dienen plannen/activiteiten/materialen
• Vermogen niet gebruiken voor extra uitgaven of contributieteruggave en in kas houden
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Indien leden zelf voorstellen/opmerkingen hebben over hoe
om te gaan met het vermogensoverschot, kunnen zij dit kenbaar maken via het aanmeldformulier voor de ALV of via bestuur@svvios.nl voor zondag 16 januari 2022 19:30
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f. Vaststellen contributie 2022-2023
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Rondvraag en sluiting
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BIJLAGE 1
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. dinsdag 1 juni 2021
Aanvang: 19.30 uur
~50 aanwezigen en 41 afmeldingen
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Hierbij ontvangt u de notulen van de algemene ledenvergadering die online
heeft plaatsgevonden op 1 juni 2021.

1. Opening en vaststellen notulen vorige ALV (zie bijlage 1) en agenda
De voorzitter Maan Hermans heet iedereen welkom op de vergadering. De
agenda van deze vergadering en de notulen van de vorige ALV zijn vastgesteld.
2.

Samenstelling bestuur
a. Aftreden Clim Meuter en Jolanda Hendriks
Clim Meuter (PR) en Jolanda Hendriks (ledenadministratie)
hebben aangegeven dat ze aftreden als bestuurslid. Het bestuur en de ALV bedanken beiden voor hun inzet de afgelopen
jaren.
b. Toetreden bestuur Moniek van der Kop
Het bestuur heeft Moniek van der Kop bereid gevonden om
toe treden tot het bestuur en Moniek zal de ledenadministratie als taak hebben.

3.

Algemene zaken
a. Mededelingen
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i. Bij wijze van proef is een WhatsApp-groep in het leven
geroepen voor directe informatievoorziening naar de leden. Deelname is vrijwillig en slechts beheerders kunnen
een bericht plaatsen.
ii. Indien leden via de mail op de hoogte willen worden gehouden van verenigingsnieuws, dan dienen ze zich aan
te melden via het formulier op de website.
iii. Het Pinkstertoernooi heeft helaas weer geen doorgang
kunnen vinden. We hopen dat we in 2022 een volwaardig toernooi kunnen organiseren.
iv. Gemeente Leudal heeft de exploitatieovereenkomst
met de Laco verlengd met vijf jaar.
v. De trainersvergoeding (exclusief HS1/DS1) wordt verhoogd.
vi. De seizoensopening vindt plaats op 26 september 2021.
b. Hulp gezocht
Dit seizoen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken:
- Hulp)trainers/coaches
- Organiseren van de wafelactie en/of de paaseitjesactie (en/of
nieuwe actie)
- Opstellen van e-mail- en Facebook-berichten over aanstaande wedstrijden, eventueel aangevuld met extra informatie vanuit bestuur of andere commissies
- Entree ‘Super Saturdays’
- Digitaliseren fotoalbums/archiveren oude stukken VIOS
- Secretaris: opstellen notulen/agenda, deadlines in de gaten
houden en inkomende post/berichtgeving sorteren
- Voorzitter toernooicommissie
c. Toekomst(plannen) VIOS
Het bestuur wil beleid maken voor de toekomst. Hiervoor
wordt (waarschijnlijk) binnenkort een toekomstcommissie opgericht die ondersteund gaan worden door de verenigingsondersteuners van Leudal Leeft.
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d. Vaststellen reglement tuchtrechtspraak (zie bijlage 2)
De ALV heeft het reglement tuchtrechtspraak met meerderheid van stemmen aangenomen.
e. Vertrouwenscontactpersoon
Thea van Bruggen – Tellers is de nieuwe vertrouwenscontactpersoon van VIOS. Het bestuur bedankt Thea dat ze deze taak
op zich heeft genomen. Meer informatie is hier te vinden:
https://www.svvios.nl/informatie/vertrouwenscontactpersoon.
f. Acties
vii. Grote Clubactie: reeds geweest, loten worden uitgedeeld.
viii. Rabobank ClubSupport: reeds geweest,.
ix. Sponsorkliks: via Sponsorkliks kan bij webwinkels geshopt worden waardoor VIOS een percentage van het
aankoopbedrag krijgt. De link staat op de website.
x. Webshop: Leden kunnen sportkleding e.d. kopen via de
webshop van VIOS. De leden krijgen korting en de vereniging krijgt een percentage van het aankoopbedrag.
xi. Wafelactie: deze vindt plaats in december via intekening.
xii. Kerstboominzamelingsactie: deze vindt plaats in januari.
xiii. Paaseitjesactie: deze vindt plaats in maart/april, met alle
leden fysiek langs de deuren in Heythuysen en Roggel.
xiv. De HS1 hebben succesvolle bierpakkettenacties georganiseerd.
xv. Heerschap Groep gaat verenigingen in de buurt sponsoren door middel van verschillende acties.
g. Jubilerende leden
Jolanda Hendriks is 25 jaar lid van VIOS.
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4.

Financiën
a. Overzicht en realisatie 2019-2020
Het seizoen 2019-2020 heeft een positief resultaat gehad,
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f.

meer dan begroot. Mede door forse sponsoring Diamo Cosmetics en kostenbesparingen door COVID-19.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole, uitgevoerd door Thijs van Wegberg en Dylan
Rutjens op 12 oktober 2020, 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.
Vermogenspositie en eventuele risico’s
Vermogen is gegroeid en de vereniging is financieel meer dan
gezond.
Begroting 2020-2021
De begroting is grotendeels al de realisatie, omdat de ALV zo
laat in het seizoen pas heeft kunnen plaatsvinden. Mede door
flink minder zaalhuur en andere kostenbesparingen wordt begroot dat het seizoen 2020-2021 zeer positief zal uitvallen. De
begroting vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
Contributie coronaperiode
De uitgangspositie is (enige) contributieteruggave. Het voorstel is om tijdens de volgende ALV de balans op te maken omtrent het coronavermogensoverschot en de ALV dan te laten
besluiten over dit onderwerp. De ALV gaat akkoord met dit
voorstel. Vanuit de leden zijn ideeën geopperd om het geld
juist te investeren in de vereniging. Het bestuur zal verschillende voorstellen uitwerken voor de volgende ALV.
Contributie 2021-2022
Mede door de (verwachte) positieve resultaten ziet het bestuur geen reden om de contributie te verhogen. De contributiebedragen zullen gelijk zijn aan het vorige seizoen.

5. Rondvraag en sluiting
Maan Hermans bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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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 2 BIJ NOTULEN ALV 1-6-2021
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.
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BIJLAGE 2
Bestuursreglement Sportvereniging V.I.O.S.
Artikel 1 Grondslag
Dit reglement bevat nadere regels en uitwerkingen waaraan het bestuur
van Sportvereniging V.I.O.S. zich dient te houden in aanvulling op de
statuten.
Artikel 2 Goed bestuur
2.1 Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat
betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon,
zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
2.2 Het bestuur handelt integer en transparant. Dat betekent: oog hebben
voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Het
bestuur publiceert de belangrijkste beslissingen op een wijze dat de leden
kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
2.3 Het bestuur stelt een visiedocument op waarin de doelen van onze
vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe die
bereikt dienen te worden.
2.4 Het bestuur streeft actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid
doordat het bestuur goede procedures en afspraken heeft gemaakt. Het
bestuur heeft geregeld bestuursvergaderingen, stelt daarbij een agenda op
en notuleert de belangrijkste genomen besluiten. Het bestuur legt vast wie
bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn. Afspraken worden helder
en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en zijn op
verzoek inzichtelijk voor leden.
Artikel 3 Financiën
3.1 Bij aankopen stellen het bestuur het belang van de vereniging voorop.
In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelt het bestuur niet
op basis van de persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor
de vereniging.
3.2 Er is een goede regeling voor de verenigingsfinanciën. Het bestuur gaat
bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zal dat zoveel mogelijk
gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.
3.3 Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de
penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een
begroting en jaarrekening.
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3.4 Wij laten de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er
hun oordeel over kunnen geven.
3.5 Wij hebben een kascommissie vanuit de ledenkring die jaarlijks de
boekhouding controleert en verslag uitbrengt aan de leden.
3.6 Het bestuur hanteert voor het bankieren het vier-ogen-principe. Dit
betekent dat twee bestuurders steeds inzicht hebben in de bankgegevens
van de vereniging. Door het bestuur zijn hiervoor aangewezen de
penningmeester en de voorzitter.
3.7 Voor het doen van betalingen boven € 1.000,00 is de goedkeuring van
beide bestuurders vereist.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Huidige bestuursleden
4.1.1 Het bestuur zorgt ervoor dat alle huidige bestuursleden goed zijn
geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van
hun positie als bestuurslid van de vereniging.
4.1.2 Het bestuur spreekt af dat bestuurders als volgt handelen:
Bestuurders blijven bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen hun
bevoegdheden;
Bestuurders handelen conform de wet, statuten en eventuele
bestuursreglementen;
Bestuurders houden zich aan de afspraken zoals neergelegd in artikel
2 met betrekking tot ‘Goed bestuur';
Bestuurders bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand
van de vereniging;
Bestuurders voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang(en)
zoals vastgelegd in artikel 5;
Bestuurders voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische
entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst;
Bestuurders gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan
nakomen;
Bestuurders doen geen betalingstoezeggingen en melden
betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar
weer verkeert en afstevent op een faillissement, en
Bestuurders zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante
wetten, zoals de AVG.
4.1.3 Voor nieuwe bestuursleden zorgt het bestuur ervoor dat zij goed
worden geïnformeerd over:

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

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

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

Bankrelatie:
Rabobank
IBAN:
NL18 RABO 0122 2179 85

Kamer van Koophandel:
Nr. 40175441

Internet:
www.svvios.nl

E-mail:
info@svvios.nl

De financiële toestand van de vereniging;
De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben;
De (onderlinge) werkafspraken;
De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of
reglementen, en
De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met
voldoende dekking.
4.1.4 Voor aftredende bestuursleden regelt het bestuur de volgende zaken:
Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de
vereniging.
Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
Vastlegging van de afspraken.
Artikel 5 Tegenstrijdig belang
5.1 Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de
overige bestuursleden.
5.2 Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel)
tegenstrijdig belang.
5.3 Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er
ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig
belang. Een tegenstrijdig belang wordt schriftelijk vastgelegd in het
vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is
omgegaan.
5.4 Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de
overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het
(potentieel) tegenstrijdig belang.
5.5 Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een
quorum (minimum aantal vereisten stemmen) of versterkte/volstrekte
meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere
bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing
doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering. De Algemene
Ledenvergadering is bevoegd over een dergelijk besluit een beslissing te
nemen op basis van artikel 2 lid 10 van de statuten.
5.6 Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder
geval, maar niet limitatief aan:
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Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen
de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder
anderzijds;
Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder, of
Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de
vereniging ten behoeve van een bestuurder.
Artikel 6 Afwezigheid van één of meer bestuursleden
6.1 Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het
betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden.
6.2 Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige
bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast
met het bestuur van de organisatie.
6.3 Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders is de ALV bevoegd om één
of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de
organisatie te voorzien. De ALV dient hiertoe een vergadering bijeen te
roepen, zelf in het voorzitterschap van de vergadering te voorzien en
nieuwe bestuursleden te benoemen.
6.4 Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan
het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd.
6.5 Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel
bestuursreglement.
6.6 Het bestuur legt de procedure vast in de statuten of het
bestuursreglement.
6.7 Het bestuur spreekt af deze afspraken minimaal één keer per jaar te
controleren op actualiteit en relevantie.
Artikel 7 Toezicht
7.1 Sportvereniging V.I.O.S. heeft alleen een bestuur en geen Raad van
Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).
7.2 Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies en
andere entiteiten die NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de
WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk omdat deze dus geen
verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals benoemd in
de WBTR.
De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het gaat om
toezicht, zijn:
Werkgroepen
Commissies
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Raden
Afdelingen
Vrijwilligers
Artikel 8 Bindende voordracht van bestuurders
8.1 Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel
besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich
uitspreken over de benoeming van een bestuurder.
8.2 Onze vereniging kent geen bindende voordracht.
Artikel 9 Raadgevende stem
9.1 Het bestuur nodigt altijd alle bestuurders uit voor een Algemene
Ledenvergadering.
9.2 Het bestuur staat bestuurders toe om tijdens de Algemene
Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op
voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.
9.3 Het bestuur spreekt af deze afspraak jaarlijks te bekijken om te zien of
dit allemaal gebeurt zoals het bestuur heeft afgesproken.

