
 

 

RABO CLUBSUPPORT 

De Rabobank is begonnen met de campagne 

ClubSupport! Met deze campagne doneert de bank 

een gedeelte van hun winst in clubs en verenigingen. 

Leden van de bank kunnen dan stemmen op hun 

vereniging.  

Als je klant bent van de Rabobank ben je niet 

automatisch lid, lid worden is gratis en is makkelijk te 

regelen via de lokale bank óf via de Rabo-app. Ben je 

lid, dan kun je ook stemmen op VIOS. 

Stemmen kan nog tot 25 oktober aanstaande!  

Geef je stem aan VIOS!!  

De Algemene Ledenvergadering 2021! 

Jij praat toch ook mee met de ALV?! Kom ook 
en neem je teamgenoten mee. Let op: In 

verband met de geldende maatregelen zal er 
gevraagd worden naar de Corona Check QR 
code. 

 
 

 

 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief vanuit het bestuur van c.s.v. VIOS. De nieuwsbrief wordt per 
mail verstuurd naar alle VIOS leden waarvan wij het juiste e-mailadres hebben. Tevens 
plaatsen we deze op de VIOS-website. Heb je als VIOS lid geen mail ontvangen?                    
Geef je e-mailadres dan door via ledenadministratie@viosvaassen.nl en dan ontvang jij in het 
vervolg ook de nieuwsbrief in je mailbox. 
 
Ben je verhuisd? Heb je een ander telefoonnummer? Geeft dit dan gelijk door via 
ledenadministratie@viosvaassen.nl zo houden wij ons bestand up-to date en kunnen wij je 
bereiken als dat nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seizoen 2021-2022    nr. 3    oktober 2021 

Maandag 25 oktober 2021 
 19.30 uur 

    locatie: kantine c.s.v. VIOS Vaassen 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

 

1. Opening 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
3. Notulen ledenvergadering 28 oktober 2019 
4. Benoeming Clubman – Clubvrouw 
5. Bestuursverkiezing  
6. Jaarverslag secretariaat 2019-2020 en 2020- 2021 
7. Jaarcijfers 2019-2020 en 2020-2021, 

 inclusief kascontrole en midwintercommissie 
8. Jaarcijfers Stichting de Kouwenaar 
9. Begroting 2021 – 2022, incl. contributievaststelling 
10. Investeringsvoorstel LED verlichting 
11. Voorzet 2025 (beleidsplan) 
12. Rondvraag 
13. Afsluiting 
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- elke 3de vrijdag van de maand, aanvang 
19.30 uur, de kaartavonden en  

- elke 4de donderdag van de maand, 
aanvang 19.15 uur, de bingoavonden.  
 

Let op, zolang de maatregelen gelden is het 

tonen van de QR code in de CoronaCheck 

app verplicht.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
            
De leden bedankkaart kan nog ingeleverd worden voor een gratis drankje tot 1 november 
2021! Vergeet ‘m niet!! 
 

 

OPRUIMEN  

Gelukkig kunnen we weer lekker trainen en voetballen, uiteraard zijn er nog maatregelen waar 
we ons aan moeten houden maar het balletje rolt weer.  
 
En ja, ook de regels van voor de corona periode gelden nog steeds.  
Als je op de wedstrijddag als laatste team van een veld komt, dan neem je de hoekvlaggen mee 
en worden de doelen opgebonden.  Zo voorkomen we dat Jos Mulder van SV Vaassen op de 
zondagmorgen deze spullen voor ons opruimt en een week later met 8 hoekvlaggen het 
wedstrijdsecretariaat komt binnen lopen, wat hij gevonden heeft op veld 1 en op veld 4. 

Nog een puntje van aandacht is het opruimen van de ballen na de trainingen. Kijk na de 
training even goed of je alle ballen hebt én of ze inderdaad van jouw team zijn. 
Onze onderhoudsmensen vinden regelmatig ballen naast de velden of in de struiken. 
Het goede nieuws is dat we de ballen nog steeds in ons bezit hebben. 
 
 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

De traditionele VIOS kaart- en 

bingoavonden weer van start. 

De ontspanningscommissie organiseert vanaf 

oktober weer de traditionele bingo en 

kaartavonden in de kantine van VIOS.  

 

 

GEDRAGSCODE 

Nu het nieuwe voetbalseizoen weer van start is gegaan, is het ook goed 

om te weten wat onze huisregels zijn: We noemen hiervan enkele.  

1. We behandelen voetbalmateriaal waarvoor deze bedoeld zijn en 
vernielen ze niet; 

2. We hebben respect voor andermans eigendommen; 
3. Tijdens een voetbalwedstrijd blijven supporters en ouders achter de 

hekken/lijnen en komen niet op het voetbalveld 
4. Respecteren we besluiten van de scheidsrechter; 
5. Moedigen we onze spelers positief aan, dus gaan we niet 

discrimineren, schelden, irriteren of kwetsen; 
6. Heb je kritiek of aanmerkingen op de begeleiding óf organisatie, geef 

dit dan aan bij één van de begeleiders van dat team. Kom je er 
samen niet uit, meld je dan bij één van de coördinatoren of bij het 
bestuur. 
Voor de uitgebreide versie van de gedragscode verwijzen wij je door 
naar onze website:   
https://www.viosvaassen.nl/gedragscode  
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Wim van der Maten 

Tel : 0578-571365  

email : w.maten45@upcmail.nl  

Bij beide vertrouwenspersonen zijn je gesprekken veilig en 

zullen zij niets ondernemen, wat jij niet weet. 

Voor verdere informatie verwijzen wij je door naar onze 

website 

https://www.viosvaassen.nl/vertrouwenspersoon 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

VIOS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal 

en zich veilig én thuis voelt. Nu VIOS vertegenwoordigt én groeiend is met veel meiden en 

dames elftallen zijn wij blij dat wij naast Wim van der Maten een nieuwe én vrouwelijke 

vertrouwenspersoon mogen voorstellen, namelijk Heidi Hardeman. 

Heidi is voor vele geen onbekende: haar man Gerard en zoon Sil zijn jaren bij VIOS 

verbonden geweest. Gerard als o.a. trainer en leider van vele elftallen en Sil is vanaf de 

mini’s tot vorig jaar een actief voetballer geweest. 

Net als bij Wim kun je bij Heidi terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt óf waarvan 

je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, 

vrijwilligers en ouders. 

 

 

Heidi Hardeman ‘"In het dagelijkse leven werk ik als 

individuele begeleidster. Hier hoor ik vaak over situaties 

van mensen die zij vroeger hebben mee gemaakt, maar 

waar destijds niet over gepraat werd. Mensen hebben 

hier last van en het kan ze belemmeren in hun leven. 

Daarom ben ik blij dat VIOS aandacht besteed aan het 

hebben van vertrouwenspersonen binnen de vereniging. 

Al zal ik niet vaak op het veld te vinden zijn, wanneer 

nodig ben ik goed bereikbaar en hoop ik dat jullie me 

weten te vinden".  

Tel : 06 - 8317 6740 

email : harde571@planet.nl 

  

 

BHV 

Binnen onze vereniging willen we graag in kaart gaan brengen 

wie er een BHV certificaat en/of een EHBO diploma heeft.  

Ook zijn wij voornemens om volgend voorjaar een BHV cursus 

te organiseren. Op voorhand al interesse? Geef je dan snel op 

via secretaris@viosvaassen.nl, via dit e-mail adres kun je ook 

laten weten of je een BHV danwel EHBO diploma hebt. 
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MET SPORTIEVE GROET, A.I. BESTUURSLEDEN C.S.V. VIOS 

Arjan Hummel, voorzitter (voorzitter@viosvaassen.nl)  

Jesse de Vlugt, penningmeester (penningmeester@viosvaassen.nl)  

Janneke Brugman, secretaris (secretaris@viosvaassen.nl)  

Arwolt Brummel, jeugdvoorzitter (jeugd@viosvaassen.nl) 

Mariska Thijsen, PR, activiteiten en evenementen (activiteiten@viosvaassen.nl)  

Harro Menkhorst accommodatie (accommodatie@viosvaassen.nl)  

Bart Dijkstra, voetbalzaken (voetbalzaken@viosvaassen.nl ) 


