
 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Akkrum 
21 november 2016 

 

 
 
Aanwezig: 49 leden en 4 bestuursleden       bijlage 1  

 
1. Opening 

 
Hans Langedijk opent om 20.07 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er 
wordt allereerst kort stilgestaan bij het overlijden van Thijs Nettinga. Daarna volgt er een 
terugblik op het afgelopen jaar, waaronder de geslaagde revue tijdens de Akkrumer  
Merke.           bijlage 2 
        

2. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Secretaris: De KNVB gaat onderzoeken of de competitie (2017-2018) later kan beginnen in 
verband met de zomervakanties. Voorstel is om 23/24 september 2017 te starten met de 
competitie. Definitief besluit wordt in februari 2017 genomen. 

 
4. Notulen jaarvergadering d.d. 23 november 2015 

 
De notulen van de vorige ALV hebben op de website van v.v. Akkrum gestaan en worden 
goedgekeurd. Er zijn geen vragen over de notulen.    bijlage 3
   

5. Jaarverslagen  
 

a) Secretaris 
Sjak Elsinga geeft een kort overzicht van de bestuursfuncties, ondersteunende 
functies en de algemene zaken. Er wordt een overzicht getoond van de ontwikkeling 
van de ledenaantallen. Er staat nog een vacature open voor vrijwilligerscoördinator.  
 
Het volledige verhaal is te lezen in      bijlage 4a  
 

b) Voetbal ondersteunende commissie.  
Egbert Rorije gaat in over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar binnen de 
voetbal ondersteunende commissie.  
 
Dit jaar zijn er wederom 4 seniorenteams, waarvan 3 uitkomend in de beker. Het 1e 
elftal is afgelopen seizoen gedegradeerd en het 2e elftal gepromoveerd. Er is een 
nieuwe hoofdtrainer voor het 1e elftal, André de Vries. Daarnaast is er een toename 
in de  35+ teams en is er ook sinds dit jaar een dames 35+.  



 
Bij de jeugd wordt er nu een jaar gewerkt met VTON. Er wordt kwalitatief goed 
gevoetbald. Er zijn samenwerkingen met v.v. Oldeboorn en v.v. Aengwirden.  
 
Het volledige verhaal is te lezen in     bijlage 4b  

 
c) Algemeen ondersteunende commissie 

Hans gaat namens Tjeerd in op de ontwikkelingen van de algemeen ondersteunende 
commissie.  
 
De kantinecommissie is volop bezig o.a. bezetting, wijzigingen in het assortiment en 
met een gezondere kantine. De groencommissie heeft onlangs snoeiwerkzaamheden 
uitgevoerd en de communicatiecommissie is bezig geweest met de website en een 
eigen v.v. Akkrum app. Er zijn nieuwe sponsoren gevonden door de 
sponsorcommissie en de oude afspraken zijn doorgelicht. Er is onder andere goede 
deal gesloten met de Rabobank.  
 
Er is nog een openstaande vacature voor de activiteitencommissie.  
 
Het volledige verhaal is te lezen in     bijlage 4c 

 
6. Financieel jaarverslag en begroting 

 
De financiële resultaten worden gepresenteerd door de penningmeester, Fimke van der 
Veen. Fimke geeft een toelichting over de balans en de begroting aan de hand van de 
uitgedeelde winst- en verliesrekening.      bijlage 5 
 

7. Verslag kascommissie 
 
Bert Sikkema doet verslag namens de kascommissie. 

 
De kascommissie, bestaande uit Bert Sikkema en Frans Goerres, heeft op vrijdag 18 
november 2016 de financiële situatie over het boekjaar 2015 gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De commissie heeft de volgende aandachtspunten gesignaleerd.  
1. De kosten moeten beter worden gesplitst en na splitsing onder het juiste ‘kopje’ worden 

ingeboekt.  
2. De boekingsstukken zijn niet genummerd.  
 
De kascommissie komt met twee aanbevelingen richting het bestuur. 
1. Het inboeken van facturen door één persoon laten doen. Hierdoor is er één iemand 

verantwoordelijk voor de administratie en het inboeken van de facturen. 
2. Aanschaf van een elektronisch kassasysteem. Bert Sikkema laat op de financiële balans 

zien dat we dit jaar een hogere inkoop hebben ten opzichte van het boekjaar 2014. Er is 
sprake van een dalende kantineomzet. Met een elektronisch kassasysteem hebben we 
hier meer inzicht op.  

 
8. Benoeming kascommissie  

 
De leden stemmen in met de benoeming van de kascommissie voor komend jaar.  
 
 

 
9. Contributieverhoging 35+ 

 
ALV gaat akkoord met de verhoging van de contributie van € 30,- naar € 60,- per seizoen. 

Bert Sikkema aftredend  2018 

Frans Goerres aftredend  2018 



 
10. Wijziging bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing 

 
Sjak Elsinga is aftredend en niet herkiesbaar. Voor de vacature van secretaris draagt het 
bestuur Doutsen Brouwer voor. Het bestuur wordt uitgebreid met een bestuurslid voor de 
algemeen ondersteunende commissie. Het bestuur draagt Ulbe Soepboer voor. Aangezien er 
zich geen tegenkandidaten hebben gemeld bij het bestuur, worden Ulbe en Doutsen 
benoemd. Ulbe en Doutsen ontvangen een bos bloemen en een v.v. Akkrum sjaal.  
 
De samenstelling van het bestuur ziet er dan als volgt uit:  
 

 

 

 

 
 

De voorzitter bedankt aftredend bestuurslid Sjak Elsinga voor de afgelopen drie jaar en biedt 
een bos bloemen en een v.v. Akkrum shirt aan. Sjak blijft nog actief binnen de club in de 
communicatie- en kunstgrascommissie.   

11. Kunstgras (zie notitie Kunstgras v.v. Akkrum 2 november 2016) 

 

 Besluit eigen bijdrage +/- 30%: vergelijking gemaakt met de hockeyvelden in 

Heerenveen waar een eigen bijdrage van 28% is gevraagd. Er wordt ingestemd met 

een eigen bijdrage van maximaal 28%. 

 Besluit mogelijkheid om lening aan te gaan van maximaal € 100.000,- ter financiering 

van deze bijdrage. Er wordt ingestemd met een maximale lening van € 100.000,-.  

De kunstgrascommissie (Sjak Elsinga) geeft uitleg over de stand van zaken m.b.t. het 

kunstgrasveld (aanbesteding februari 2017; start aanleg mei 2017). Er zijn een aantal 

exemplaren van de tekening van het kunstgrasveld ter inzage uitgedeeld. Er wordt nog 

bodemonderzoek gedaan naar de gesteldheid van de bodem in verband met het gewicht van 

het kunstgrasveld. De gemeente blijft eigenaar van het kunstgrasveld.  

Vragen kunstgrasveld: 

Freerk Wind 
Wat krijgen we voor € 100.000 euro? Het college van Burgemeesters en Wethouders van 
Heerenveen heeft nieuw beleid omtrent de aanleg van een kunstgrasveld. Er wordt een 
eigen bijdrage van 30% gevraagd. De kunstgrascommissie is nog in onderhandeling. Is het 
misschien een mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten over de vervanging van de 
toplaag? Optie wordt meegenomen.  

 
Bert Sikkema 
Onderzoek RIVM over de korrels op het kunstgrasveld. De vulling van het kunstgrasveld is de 
laatste stap in de aanleg. Er is nog tot augustus 2017 de tijd om een weloverwogen beslissing 
te nemen over de vulling van het kunstgrasveld.  
 
Er zou een afspraak zijn van een verhoogde donatie van de Merke Commissie bij aanleg van 
het kunstgrasveld. Dit zal worden nagevraagd bij de Merke Commissie.  
 

Samenstelling bestuur Functie 

Hans Langedijk Voorzitter 

Doutsen Brouwer Secretaris 

Fimke van der Veen Penningmeester 

Egbert Rorije Voetbal ondersteunende commissie 

Tjeerd Velstra Algemeen ondersteunende commissie 

Ulbe Soepboer Algemeen ondersteunende commissie 



Sybren Hoekstra 
Er is onlangs geïnvesteerd in de omheining van het B-veld. De investering van € 55.000 in het 
hekwerk kan mogelijk worden afgetrokken van de eigen bijdrage.  
 

12. Nieuwe koers voor de komende jaren. Wat willen de leden? 

Het bestuur heeft een aantal stellingen bedacht om de visie voor de komende jaren te 

bepalen.  

 Topclub of dorpsclub? 
Er wordt nu een jaar gewerkt met VTON. VTON begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt 
met meer plezier getraind en training gegeven. Daarnaast kan met VTON iedereen trainen 
geven. Dit jaar zijn er meer gediplomeerde trainers actief binnen v.v. Akkrum. De wens van 
de leden is om zoveel mogelijk jeugd binnen v.v. Akkrum te houden en door te laten stromen 
naar de senioren.  
 

 Tapbier of flesjes bier? 
Er worden tijdens de vergadering voornamelijk nadelen genoemd van het tapbier. Eén van de 
punten die wordt aangedragen is de hygiëne (vliegjes uit de tapmond). Flesjes zou 
makkelijker zijn voor vrijwilligers; niet alle vrijwilligers kunnen bier tappen. Er wordt 
aangedragen om eens naar het financiële plaatje te kijken en een vergelijking te maken met 
een jaar waarin nog flesjes werden verkocht. Er wordt tijdens de ALV een biercommissie 
benoemd. Hier zullen aan deelnemen: bestuur, kantinecommissie en twee leden (Wouter 
Geel en Harry Petter). Ze zullen zich concentreren op het financiële gedeelte en het gebruik.  

 
 Nieuwe vormen pupillen….KNVB volgen of er tegen in? 

Het besluit van de KNVB is onherroepelijk. Het besluit over het moment van invoeren volgt in 
januari 2017. De leden geven aan dat er veel randzaken moeten worden geregeld bij de 
nieuwe vorm. Te denken valt aan het aantal scheidsrechters, ballen en leiders. De 
jeugdcommissie ziet in de nieuwe vorm voor- en nadelen. Freerk Wind geeft aan dat het 
beleid rondom dispensatie nog moet worden opgesteld.  
 

13. Rondvraag 

 

Geert Heerschop sr. hoopt dat het de ambitie van v.v. Akkrum is om van het 1e elftal een 

stabiele 3e klasser te maken en de jeugd door te laten groeien naar de senioren.  

 

Feike Hoekstra heeft inspirerende woorden voor de aanwezigen van het 1e elftal aangezien 

aankomend weekend de wedstrijd tegen v.v. Oldeboorn op het programma staat.  

 

Wouter Hollander geeft aan dat het schoonmaken van de vloer in het ballenhok een ergernis 

is (lastig schoon te maken). Er is morgen een afspraak met het bedrijf die het ballenhok heeft 

geplaatst. Dit zal worden meegenomen. Daarnaast vraagt Wouter of er een hekje kan 

worden geplaatst achter de bestuurskamer in verband met de veiligheid.   

 

Sybren Hoekstra nodigt alle aanwezigen uit (met name de jeugdcommissie) om aankomende 

vrijdag eens te komen kijken bij een training van de F-pupillen (mixtoernooi).   

Nynke Bergsma vraagt of v.v. Akkrum een eigen auto heeft n.a.v. het persbericht in 
Middelpunt. Er zijn een aantal spelers van het 1e elftal die in Groningen studeren. Autobedrijf 
Fennema heeft een auto beschikbaar gesteld, zodat deze jongens op dinsdag kunnen trainen. 
De benzine wordt gesponsord door Ytzen Schaap en de verzekering door Sietze Eelsingh.   

 



Johan Arendz heeft een vraag over het beleid van v.v. Akkrum over toelating jeugdspelers 
van andere clubs. Er zijn twee jongens van v.v. Oldeboorn die het niet naar hun zin hebben 
bij v.v. Oldeboorn. De jeugdcommissie (Freerk Wind) heeft hierover contact gehad met v.v. 
Oldeboorn met de uitkomst dat deze jongens bij v.v. Oldeboorn blijven voetballen. Johan 
Arendz heeft hier andere verhalen over gehoord. Hans geeft aan dat deze jongens welkom 
zijn bij v.v. Akkrum.  
 
Fimke van der Veen bedankt Erwin Knol voor de ondersteuning van het afgelopen jaar.  

 
Sjak Elsinga benadrukt dat dit het laatste jaar is van onze voorzitter Hans Langedijk en dat er 
voor volgend seizoen een vacature openstaat. 

 

14. Sluiting 

 

Alvorens de voorzitter de vergadering afsluit en iedereen bedankt voor zijn/haar 

aanwezigheid, wordt er een nog een dankwoord gericht aan de sponsoren en vrijwilligers van 

het afgelopen jaar.  

Indien u (één van de) bijlages van de notulen wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar 

bestuur@vvakkrum.nl. 

 
 
 


