
Agendapunt 10: Voorstellen en mededelingen van het bestuur 

10.1 Visie 2025 V.V. Oosthuizen (mededeling) 

Zoals aangekondigd in de ALV van 2019 is in het afgelopen jaar ons visiedocument beoordeeld en 
geactualiseerd voor de periode tot en met 2025. Er hebben slechts in beperkte mate (tekstuele) 
aanpassingen plaatsgevonden.  
 
Het bestuur zal zich, samen met de leden, de komende periode weer inzetten om onze visie te 
realiseren. 

 
10.2 Gedragsreglement (voorstellen – stemmen) 

In de algemene ledenvergadering van 2019 zijn vragen gesteld over de actualiteit van ons 
gedragsreglement en de volledigheid daarvan. Vastgesteld werd dat belangrijke passages over (het 
gebruik van) social media ontbreken en dat er geen richtlijnen bestonden over de vraag hoe wij met 
elkaar over privacy en beeldmateriaal om moeten gaan. Met hulp van Peter Degeling is een 
addendum opgesteld waarin deze onderwerpen nader zijn uitgewerkt. Dit addendum kan onderdeel 
uit gaan maken van ons gedragsreglement.  

Het voorstel van het bestuur is om het bij agendapunt 10 bijgevoegde addendum vast te stellen en 
daarmee onderdeel van het gedragsreglement te laten zijn. 

NB: Wij zullen, als onderdeel van het gedragsreglement, de belangrijkste huis- en gedragsregels in 
samengevatte vorm gaan weeggeven op een informatiebord wat na de entree op ons complex zal 
worden geplaatst. Dit bord bevat de belangrijkste regels in de vorm van een "basiselftal" waarmee 
voor elke bezoeker duidelijk is waar wij als club voor staan. 

 
10.3 Algeheel rookverbod 1-1-2021 (voorstellen - stemmen) 

In de ALV van 2019 is er, vooruitlopend op de invoering van een algeheel rookverbod, afgesproken 
dat er op de zaterdag en doordeweeks tot 21.00 niet meer gerookt mag worden op ons complex. We 
zijn nu twee jaar verder en kunnen constateren dat dit beleid breed wordt gedragen. In de 
maatschappelijke discussie zien en lezen wij dat het inmiddels tijd is om dit beleid verder uit te 
breiden naar een algeheel rookverbod op ons sportcomplex.  

Het voorstel vanuit het bestuur is dan ook om vanaf 1 januari 2021 een algeheel rookverbod in te 
stellen bij onze vereniging. 
 

10.4 Contactloos betalen (mededeling) 

Mede door het advies van het RIVM is het proces, om ook bij onze club uitsluitend contactloos te 
kunnen betalen, in een versnelling gekomen. In de zomerperiode hebben we hier alvast wat mee 
kunnen experimenteren, en dit heeft heel goed uitgepakt. Het contante geld maakt plaats voor 
betalen met de pinpas en inmiddels ook veelal met onze smartphone. 

Waarom doen we dit? Het is een hele veilige manier van betalen, en het scheelt onze vrijwilligers 
ontzettend veel werk. Kortom, vele voordelen voor de club. Voor de leden die dit niet kunnen 



(kinderen of ouderen) hebben we betaalmunten. De kaarten bevatten 10 munten en kunnen gekocht 
worden op de club. 
 

10.5 Terrasoverkapping (voorstel – stemmen) 

Al enige jaren bestaat de wens om het terras voor de kantine te verreiken met een permanente 

overkapping. Door het financiële plaatje en de opbrengst welke een overkapping voor de kantine zou 

brengen is deze nooit gerealiseerd. Door de huidige ontwikkeling van het COVID-19 virus is de 

noodzaak voor een permanente buitenoplossing een prioriteit geworden om onze gasten te kunnen 

huisvesten en de kantine opbrengsten te kunnen blijven genereren.  

Zoals iedereen weet is de kantineopbrengst een belangrijke component in onze begroting. Daarom is 

het voor de vereniging van groot belang om deze aanpassing door te voeren. Na toestemming vanuit 

de overheid over het weer open gaan van sportkantines, kunnen wij onze kantine activiteiten dan 

(weer) blijven voortzetten. Bijkomend voordeel is dat we de permanente overkapping ook kunnen 

gebruiken als de weersomstandigheden slechter zijn.  

 

Wij hebben getracht om de vergroting van onze capaciteit het eerst op te vangen door onze 

partytenten neer te zetten. Echter deze zijn niet bestendig tegen de herfst/winterse 

weersomstandigheden en deze zijn daarom helaas weer afgebroken.  

Als bestuur zijn wij reeds gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden naar een permanente 

oplossing en welke kosten hieraan verbonden zijn. Om het traject alvast doorgang te geven zijn wij 

intern gestart met het in gang zetten van een aantal processen richting gemeente en hebben wij 

contact gelegd om de vergunning voor te bereiden, zodat het project, wanneer deze financieel 

gedekt is, ook direct uitgevoerd kan gaan worden. Wanneer wij meer informatie hebben ontvangen 

over de kosten en u kunnen informeren over de (realisatie van de) planning, dan zullen wij dit met de 

leden communiceren. 

In de investeringsbegroting hebben wij voor dit jaar € 10.000 netto gereserveerd voor een nieuwe 

overkapping. Echter gaan wij deze uitgave pas daadwerkelijk realiseren wanneer wij als club dit ook 

kunnen dragen. Gezien de huidige onzekere situatie moeten wij ook reëel zijn dat wij scherp op de 

kosten en uitgaven moeten letten.  

Wij verzoeken u: 

- toestemming te geven om de permanente terrasoverkapping te realiseren, voor zover de netto-

uitgaven binnen het gevraagde budget van € 10.000 blijven; en 

- toestemming aan het bestuur te geven om al hetgeen te doen, wat noodzakelijk is om deze 

investering te realiseren.  

 

10.6 Vacature kantineroosters / coördinator Corona/ scheidsrechters (mededeling) 

Voor diverse functies zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen. Op korte termijn zoeken wij 

iemand die ons kan helpen met het maken van kantineroosters en het communiceren daarover met 

onze leden. Verder zoeken wij een “corona-coördinator” en zijn wij op zoek naar (jeugd-) 

scheidsrechters.   



Voor de langere termijn is aanvulling bij de diverse commissies wenselijk. We mogen er immers met 

elkaar niet vanuit gaan dat al die vrijwilligers die momenteel een taak voor de vereniging vervullen, 

dit “voor altijd” blijven doen. Lijkt het je leuk iets voor de club te doen (bestuur, jeugd, kantine et 

cetera) meld je dan aan bij het bestuur (secretaris@vvoosthuizen.nl). 

 

mailto:secretaris@vvoosthuizen.nl

