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   Maandag 25 november 2019
 
 

 
 
 

Aanwezig 22 leden en 6 bestuursleden     bijlage 1 
 

1. Opening         bijlage 2 
 
De voorzitter heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering. De  
opkomst is dit jaar mager en heeft mogelijk te maken met het feit dat er geen 
‘spannende’ onderwerpen op de agenda staan. De voorzitter vraagt eerst een 
moment van stilte voor oud-secretaris Klaas Gorter en de vrouw van  
oud-voorzitter Klaas Sikkema, die ons dit jaar ontvallen zijn. Er volgt een korte 
terugblik op het sportieve seizoen. Voor de jeugdtrainingen wordt er nog steeds 
gebruik gemaakt van de voetbalmethode VTON, wat leuke en leerzame trainingen 
voor de jeugd oplevert. Naast Anne Zijlstra werden de klusjes op het terrein 
voorheen uitgevoerd door onze vutters. Door ziekte is de groep vutters zodanig 
geslonken, dat we niet meer van een vuttersploeg kunnen spreken. Daarom 
wordt er door de voorzitter een oproep gedaan voor nieuwe mensen - met wat 
tijd over - die één keer peer week een paar uurtjes onderhoudswerkzaamheden 
zouden willen doen voor de vereniging. Het afgelopen jaar heeft verder vooral in 
het teken gestaan van het verbeteren en verduurzamen van ons sportcomplex 
(zonnepanelen, omheining overkapping, tribune op het B-veld en de overstap 
naar LED-verlichting). We krijgen vaak grote complimenten van zowel binnen als 
buiten de vereniging hoe netjes het sportcomplex er op dit moment bij ligt.  

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn vanuit het bestuur twee mededelingen  
voor de leden van v.v. Akkrum.  
 
- Het Sportief Partnership SC Heerenveen. 

Het Sportief Partnership SC Heerenveen biedt ondersteuning aan sportclubs. 
Er wordt iedere maand een themabijeenkomst met een relevante onderwerp 
voor bestuurs- en commissieleden georganiseerd met aansluitend een 
thuiswedstrijd van SC Heerenveen. Er zijn kortingsacties met betrekking tot 
de thuiswedstrijden en de verlenging c.q. aanschaf van een seizoenkaart kan 
de club geld opleveren. Volgend jaar is het jubileumjaar en zijn er nog veel 
meer acties. Het Sportief Partnership kost € 2.500,- per jaar. Hier zit ook het 
abonnement op VTON bij inbegrepen. Hier betalen we nu € 1.400,- per jaar 
voor. Het besluit vanuit het bestuur is om v.v. Akkrum aan te melden voor het 
Sportief Partnership SC Heerenveen.  
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- Sportspreekuur Switch 

Fysiotherapeute Laura Nieman van Switch is bereid om op dinsdagavond een 
sportspreekuur te houden bij de voetbalvereniging. De eerste keer zal het 
consult plaatsvinden bij v.v. Akkrum. Indien er een vervolgconsult nodig is, 
dan zal dit hoogstwaarschijnlijk bij Switch plaatsvinden. Het vervolgconsult 
valt dan onder de vergoeding van de zorgverzekering. Het gaat specifiek om 
sportblessures en geldt voor alle leden. Het bestuur staat positief tegenover 
het idee van een sportspreekuur, maar is nog in onderhandeling over het 
kostenplaatje. Er is daarom nog geen definitief besluit genomen.  
 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2018 bijlage 3 
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar hebben op de 
website van v.v. Akkrum gestaan en zijn goedgekeurd. Er zijn vanuit de leden 
geen vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de notulen.  
 

5. Jaarverslagen 
 

a) Secretaris 
 
Vorig jaar heeft Egbert Rorije na een periode van ad-interim definitief het 
voorzitterschap op zich genomen. Tjerk Wassenaar is toegetreden aan het 
bestuur als algemeen bestuurslid (voetbal ondersteunende commissies). Er 
zijn verder geen noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 
met betrekking tot de commissies die het bestuur ondersteunen.  
 
Er wordt door de secretaris een grafiek getoond met de ontwikkeling van de  
ledenaantallen van de afgelopen 4 seizoenen. Er is met name bij de jeugd een 
daling van ca. 10% per jaar te zien en met name de aanmeldingen bij de 
jongste jeugd geeft reden tot zorg. De seniorenaantallen lijken redelijk stabiel, 
maar hierbij moet worden opgemerkt dat er eerder alleen vier seniorenteams 
waren. Nu zitten ook de 35+/45+ spelers in dit ledenaantal. De seniorenteams 
merken daarom ook een krapte in spelers. Ledenbehoud en ledenwerving is 
daarom ook een speerpunt voor zowel bestuur als jeugdcommissie.  
 
Er is vanuit de ledenadministratie nog een opmerking met betrekking tot het 
opzeggen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap kan worden opgezegd, door 
een e-mail te sturen naar bestuur@vvakkrum.nl. Dit staat ook vermeld op de 
site van v.v. Akkrum onder het kopje ‘ledenadministratie’. Zodra de opzegging 
is verwerkt, volgt er een bevestiging per e-mail. Alleen opzeggen bij de leider 
is niet voldoende!  

 
Het volledige verhaal is te lezen in     bijlage 4 
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b) Voetbal ondersteunende commissies 
 

Er is gekozen om ook dit jaar weer met vier seniorenteams deel te nemen aan 
de competitie. Akkrum 1 is de competitie gestart met een reeks van 
overwinningen gevolgd door een mindere fase tot aan de winterstop. Na de 
winterstop is de derde periodetitel binnengehaald en was Akkrum 1 
verzekerd van een plek in de nacompetitie. Dit was helaas van korte duur, 
want ze moesten in de eerste ronde buigen voor het sterkere v.v. Veendam 
1894. Akkrum 2 heeft zich keurig weten te handhaven in de 2e klasse. Akkrum 
3 kwam wat moeilijk op gang in de reserve 5e klasse, maar is uiteindelijk als 
derde op de ranglijst geëindigd.  Akkrum 4, ook uitkomend in de reserve 5e 
klasse, is net als voorgaand seizoen in de middenmoot geëindigd. De 
damescombinatie v.v. Akkrum/Aengwirden hebben met veel enthousiasme en 
spelplezier vier wedstrijden op de velden van v.v. Akkrum gespeeld.  
 
De jeugdcommissie heeft afscheid genomen van drie commissieleden (Alex 
Ziel, Frank de Deugd en Roald Schuurman). Hiervoor zijn twee nieuwe 
commissieleden toegetreden, namelijk Armanda de Gries en Alwin Mulder. 
Halverwege dit seizoen wordt er nog afscheid genomen van Freerk Wind, die 
na 4 jaar de voorzittershamer doorgeeft aan Sijbren Hoekstra. De 
teamindeling is weer rond en de meeste teams zitten ruim in de spelers. Alle 
teams zijn ook weer voorzien van een trainer en leider. Ook de 
jeugdcommissie spreekt de zorg uit over de aanwas van de jongste jeugd en 
gaat actief met ledenwerving bezig. Daarnaast heeft de jeugdcommissie een 
actieve rol bij de Poiesz-actie, pepernotenactie en de slotdag 
(voorjaarsverloting).   
 
Het volledige verhaal is te lezen in     bijlage 5 
 

c) Algemeen ondersteunende commissies 
 
De activiteitencommissie blikt terug op de activiteiten die er vorig jaar zijn 
georganiseerd, zoals de vrijwilligersavond, vrienden- en vriendinnenmiddag 
en natuurlijk de succesvolle Glitter & Glamour Bingo. Er staan ook voor 
komend seizoen weer een aantal leuke activiteiten op het programma:  
FIFA-toernooi, maandelijkse bingo en een kledingruilbeurs. Er ligt nog een 
initiatief om een stratenvoetbaltoernooi te houden op zaterdag 13 juni 2020 
tijdens de allereerste Nationale Voetbaldag. Echter is het voor de driekoppige 
commissie niet mogelijk om dit alleen te doen. Hierbij dus de oproep voor 
vrijwilligers! Er kan bij interesse een e-mail worden gestuurd naar 
bestuur@vvakkrum.nl. Kortom weer voldoende activiteiten op Sportpark ‘De 
Meine’. 
 
De sponsorcommissie heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Er zijn weer 
nieuwe sponsoren aangetrokken, zowel nieuwe bordsponsoren als 
shirtsponsoren. Tijdens de jaarlijkse slotdag zijn de commissieleden actief 
leden gaan werven voor de club van 50. Dit heeft geresulteerd in veel nieuwe 
sponsoren en dus weer een mooi gevuld bord in de kantine. Daarnaast is er 
ook veelvuldig onderhoud uitgevoerd en zijn de borden van Warmteservice 
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op de tribune bij het A-veld weer helemaal up-to-date met het nieuwe logo. De 
sponsorcommissie wil langs deze weg de sponsoren ook bedanken voor hun 
inzet en financiële bijdrage.  

 
Er is door de kantinecommissie gekozen voor een nieuwe leverancier voor de 
food en non-food bestellingen (Bergsma/FOOX). Dit geeft de dames van de 
kantinecommissie meer flexibiliteit en er kan per app worden besteld. 
Daarnaast wordt er ook nog steeds ingekocht bij de plaatselijke winkels, zoals 
Keurslager Spijkerman en Echte Bakker Boonstra. De omzet van de kantine 
was dit jaar lager, maar dit is door een aantal factoren te verklaren: het 
dalende ledenaantal, de competitie-indeling van Akkrum 1 en het ontbreken 
van nacompetitiewedstrijden. Dit jaar is de kantinecommissie begonnen met 
het uitdelen van fruit tijdens de jeugdwedstrijden en hier wordt erg positief 
op gereageerd door zowel ouders, spelers en bezoekers. Doelstellingen voor 
komend jaar zijn het uitbreiden van de gezonden kantine, het plaatsen van 
watertaps in de kleedkamers en het bevorderen van de samenwerking op 
zaterdag en zondag.  

 
Het volledige verhaal is te lezen in     bijlage 6 

 
6. Financieel jaarverslag en begroting 

 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Wat betreft 
de jaarrekening  worden de volgende punten extra uitgelicht: 
 
- De kantineomzet is lager begroot dan vorig jaar, vanwege de lichte daling in 

het aantal leden en de externe factoren. 
- Aan de uitgavenkant is het opvallend dat de kosten voor de slotdag in het 

boekjaar 2018 op nihil staan. Dit heeft te maken met de datum van de slotdag. 
De facturen van de slotdag zijn na sluiting van het boekjaar (juni 2018) 
binnengekomen. Daarom is de slotdag voor het nieuwe jaar ‘dubbel’ begroot.  

- Door de verwachte subsidie BOSA (stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties) is de post onderhoud en subsidie in de begroting een 
hoger bedrag ten opzichte van het vorige boekjaar.  

- De negatieve uitschieter bij de wedstrijdkosten zijn de aanschaf van de ballen 
van ca. € 5000,-. Dit is geen jaarlijks terugkerend bedrag.  

- De verwachting is dat de begroting voor de elektra nog te hoog is ingeschat, 
aangezien er nog meer zonnepanelen zijn geplaatst.  

 
De vereniging komt dit jaar uit op een positief resultaat van ca. € 7.000,-. Voor 
volgend jaar is er op basis van huidige gegevens een klein negatief resultaat 
begroot.  

 
Wouter Geel komt met een opmerking met betrekking tot de kosten voor gas en 
elektra of het bestuur ook heeft nagedacht om de voetbalvereniging 
energieneutraal te maken. Afgesproken dat Wouter binnenkort om tafel gaat met 
(een deel) van het bestuur, want ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.   
 
De financiële stukken staan in       bijlage 7 



5 
 

 
7. Verslag kascommissie 

 
De kascommissie bestaat dit jaar uit de aftredende Wieger van der Heide en 
Sjoerd Boonstra. Wieger van der Heide neemt het woord namens de 
kascommissie. De kascommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en 
geen onjuistheden en/of onrechtmatigheden geconstateerd. Er wordt daarom 
goedkeuring gegeven voor de financiële stukken en de begroting.  
 
De aanbevelingen van vorig jaar zijn grotendeels opgevolgd.  Stefanie van Wees 
kon helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering met de kascommissie. Het 
financieel beheer wordt in Sportlink bijgehouden. De facturen worden 
gespecificeerd en onder de juiste post ingeboekt. Sportlink is dan ook de leidraad 
voor het financieel jaarverslag. Het is de bedoeling dat het financieel jaarverslag 
volgend jaar volledig vanuit Sportlink wordt opgesteld.  

 
De aanbeveling vanuit de kascommissie is om met Bliksem! overeen te komen om 
de kledingvoorraad (vlottende activa: voorraden) tegen een bepaalde prijs af te 
kopen, zodat Bliksem! het in eigen beheer heeft. Er is destijds voor ruim € 4.500,- 
aan kledingvoorraad naar Bliksem! gegaan.  

 
Wieger van der Heide treedt na twee jaar zitting in de kascommissie af en wordt 
hiervoor bedankt door het bestuur. Alwin Mulder heeft zich vrijwillig gemeld bij 
het bestuur om zitting te nemen in de kascommissie.  

 
8. Bestuurssamenstelling 

 
Ulbe Soepboer (algemeen ondersteunende commissies) en Doutsen Brouwer  
(secretaris) hebben de bestuurstermijn van drie jaar volbracht en hebben beide 
aangegeven herkiesbaar te zijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij 
het bestuur en daarom worden Ulbe en Doutsen herkozen voor een nieuwe 
zittingsperiode van drie jaar.  

 
Foppe de Jager is volgend jaar aftredend en heeft nu al aangegeven dat hij zich 
niet herkiesbaar zal stellen. Er komt daarom volgend jaar een vacature voor 
algemeen bestuurslid (algemeen ondersteunende commissies). Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij het bestuur.  

 
De bestuurssamenstelling ziet er dan als volgt uit:  

 
Functie bestuur Naam  Aftredend 
Voorzitter Egbert Rorije 2020 
Secretaris Doutsen Brouwer 2022 
Penningmeester Fimke v/d Veen 2021 
Voetbal ondersteunende commissies Tjerk Wassenaar 2021 
Algemeen ondersteunende commissies Ulbe Soepboer 2022 
Algemeen ondersteunende commissies Foppe de Jager 2020 
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9. Subcommissies vrijwilligersfuncties 

 
Op 30 augustus 2019 heeft er een artikel in de Leeuwarden Courant gestaan met 
de titel ‘Lid sportclubs gedraagt zich steeds vaker als klant’. Bij v.v. Heerenveen is 
er een tekort aan vrijwilligers en daarom zijn nieuwe leden verplicht om 
minimaal vijf tot tien uur per seizoen een steentje bij te dragen. Dit maakt nu 
onderdeel uit van het aannamebeleid. Er is daarnaast sinds 2015 een 
vrijwilligersbijdrage ingevoerd. Dit betekent dat (ouders van) leden die geen 
steentje willen bijdrage, de ‘vrijwilligersplicht’ kunnen afkopen voor een bedrag 
van € 50,00.   
 
We mogen van geluk spreken dat we bij v.v. Akkrum nog zoveel actieve 
vrijwilligers hebben en (ouders van) leden nog niet hoeven te sommeren om tien 
uur vrijwilligerswerk te doen. Dit zegt ook veel over de betrokkenheid van onze 
(ouders van) leden bij de vereniging.  
 
Ondanks dat we niet mogen klagen over het aantal vrijwilligers, moet er wel 
worden opgemerkt dat er steeds meer vrijwilligerstaken op het bordje van de 
bestuurs- en commissieleden komen. Om de bestuurs- en commissieleden iets 
meer lucht te geven, is het misschien een idee om met subcommissies te gaan 
werken. De (ouders van) leden kunnen zich dan aanmelden voor een bepaalde 
activiteit. Voorbeelden zijn de pepernotenactie, voorjaarsverloting, de slotdag etc. 
 

 De (ouders van) nieuwe leden moeten vanaf vorig jaar op het inschrijfformulier  
aangeven of ze bereid zijn.de vereniging te helpen. En zo ja, wat ze wel zouden 
willen doen. Dit kan eenmalig of structureel. De aanmeldingen worden gedeeld 
met de desbetreffende commissies, zodat er contact kan worden gezocht. Dit 
heeft het afgelopen jaar toch weer een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers 
opgeleverd.  
 
Er komen ook een aantal ideeën uit de leden. Er zouden studenten van het CIOS of 
de ALO kunnen worden benaderd om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren in 
de vorm van een stageopdracht. Een jaarplanning op de site zou handig zijn, zodat 
(ouders van) leden zich kunnen inschrijven voor een bepaalde vrijwilligerstaak.  
Tip is ook om de klusdag op twee vaste momenten in het jaar in te plannen, 
bijvoorbeeld tijdens een inhaalweekend. 
 

10. Rondvraag 
 
Entreehokje v.v. Akkrum 
Nynke Bergsma heeft vanuit Annaromy en Merla de vraag meegekregen of het 
entreehokje van v.v. Akkrum niet een beetje kan worden opgeknapt. De meiden 
zijn dit seizoen begonnen en hebben net wat meer oog voor het hokje dan de 
jongens die het de voorgaande seizoenen hebben gedaan. Het bestuur gaat Anne 
Zijlstra vragen om te kijken of het mogelijk is om het hokje op te knappen.  
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Koffiebekers 
De koffiebekers zijn naar mening van Jan Beijert kleiner dan voorheen, dus 
minder koffie voor dezelfde prijs. Nynke Bergsma haakt hierop in vanuit de 
kantinecommissie. De koffiebekers zijn qua formaat niet veel kleiner. De koffie 
komt nu uit de automaat (bonenkoffie) waardoor de kwaliteit een stuk beter is 
dan voorheen. Op de zaterdag en zondag wordt er ook nog wel gebruik gemaakt 
van het ‘oude’ koffiezetapparaat en dus wordt er filterkoffie geschonken. 

 
Cursus scheidsrechters KNVB 
Voor de jeugdleden die fluiten wordt er een instructieavond georganiseerd en 
jeugdleden kunnen op cursus bij de KNVB. De vraag vanuit Sjoerd Boonstra is of 
dit ook mogelijk is voor de senioren die regelmatig een wedstrijd fluiten. Sietze 
Eelsingh sluit zich aan bij het verzoek voor een instructieavond met bijvoorbeeld 
een uitleg over de nieuwe spelregels van het seizoen. Het bestuur gaat contact 
opnemen met de KNVB en informeren naar de mogelijkheden. Een 
scheidsrechterscursus via de KNVB is in ieder geval mogelijk. Dit kan worden 
geregeld via de secretaris.  
 
Complimenten 
Hans Langedijk geeft de complimenten aan alle vrijwilligers, de commissies en 
het bestuur hoe we er als vereniging op dit moment voor staan.  
 
Entree v.v. Akkrum 
Sietze Eelsingh geeft aan dat de entree van v.v. Akkrum wel wat aantrekkelijk 
kan worden gemaakt. Hij geeft als voorbeeld de entree van v.v. Read Swart. Hier 
is tijdens een jubileumjaar de entree opgeknapt middels een welkomstboog met 
foto’s van leden en oud-leden. Mogelijk kan dit worden gecombineerd met de 
vraag van Nynke Bergsma.  
 
Rookbeleid  
Sybren Hoekstra haalt nog een keer het rookbeleid van v.v. Akkrum aan. Vorig 
jaar is er ook tijdens de algemene ledenvergadering gesproken over het 
rookbeleid en ook nu zorgt het weer voor veel discussie.  
Het probleem blijft toch wel het handhaven van het rookbeleid en dat bestuurs- 
en commissieleden als ‘rookpolitie’ over het terrein moeten. Er is destijds 
besloten om op zaterdag een rookvrij sportcomplex te zijn en op zondag het nog 
te gedogen op de aangewezen rookplek. We moeten er dan ook met zijn allen 
zorg voor dragen, dat we ons aan het rookbeleid houden en er ook naar handelen. 
Met name de vrijdagavond en zondagmiddag is op dit moment een probleem. De 
asbakken moeten op zaterdagochtend worden verwijderd, de senioren moeten 
elkaar op het rookgedrag aanspreken en er moet nog duidelijker worden 
aangegeven waar gerookt mag worden.  
Het heeft ook de aandacht van het bestuur en het is de bedoeling dat het 
sportcomplex in de toekomst volledig rookvrij wordt. Dit is geen besluit dat 
alleen door het bestuur wordt genomen, maar dan zal er eventueel een 
buitengewone ledenvergadering ingelast moeten worden met alleen het 
rookbeleid op de agenda.  
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Ontwikkelingen kunstgrasveld v.v. Heerenveense Boys 
Egbert Rorije sluit de rondvraag af met een artikel uit de Leeuwarder Courant 
van 23 november 2019 ‘Schreeuw om hulp Heerenveens Boys: geen geld, kans op 
ongelukken.’ Voetbalvereniging Heerenveense Boys heeft bij de gemeente 
aangegeven dat ze de eigen bijdrage van ca. € 150.000,- niet kunnen ophoesten. 
Het B&W heeft daarom vier mogelijke oplossingen uitgewerkt en de 
gemeenteraad zal hier op 16 december 2019 een beslissing over nemen.  Een van 
de varianten is herziening van het beleid dat verenigingen bij een nieuw 
kunstgrasveld een derde moeten meebetalen. Het bestuur volgt de 
ontwikkelingen op de voet en trekt bij herziening van het beleid aan de bel bij de 
gemeente Heerenveen.  
 

11.  Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit daarmee de algemene 
ledenvergadering van 2019. 
 
 
 
 
Indien u (één van de) bijlages van de notulen wenst te ontvangen, stuur dan een 

mail naar bestuur@vvakkrum.nl. 
 

 
 


