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In deze bijzondere tijd van corona proberen wij als bestuur van onze voetbalvereniging zo 
goed mogelijk invulling te geven aan onze bestuurstaken. De organisatie van de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering heeft gezien het coronavirus en de daarmee gepaard gaande 
gezondheidsrisico’s schriftelijk plaatsgevonden. Het bestuur zag geen mogelijkheid om een 
veilige fysieke Algemene Ledenvergadering te houden.  
 
Er zijn een aantal onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd 
c.q. vastgesteld moeten worden. Op 14 november 2020 hebben de leden per mail de 
documenten ontvangen met het verzoek het bestuur schriftelijk eventuele op- en/of 
aanmerkingen door te geven. De documenten zijn tevens geplaatst op de website van de 
voetbalvereniging. Naar aanleiding van de gestuurde en geplaatste documenten hebben 
wij als bestuur geen vragen en/of bezwaren ontvangen. 
 
Onderstaand tref je een overzicht zoals door het bestuur is aangenomen: 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 november 2019 
 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar staan op de website van 
v.v. Akkrum en zijn als bijlage naar de leden gestuurd. Er zijn vanuit de leden geen 
vragen en/of opmerkingen binnengekomen met betrekking tot de notulen. Dit betekent 
dat deze zijn goedgekeurd. 
 
 
Financieel jaarverslag en begroting 
 
De financiële stukken hebben op dinsdag 17 november 2020 en op woensdag 25 
november 2020 ter inzage gelegen in de kantine van v.v. Akkrum. Er is door één lid 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  De penningmeester heeft kennisgenomen van 
de aanbevelingen van de kascommissie. De kascommissie kon zijn goedkeuring geven 
aan de gevoerde administratie. Het financieel jaarverslag en de begroting zoals deze ter 
inzage lagen zijn bij deze vastgesteld c.q. goedgekeurd.  
 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Egbert Rorije heeft na een periode van ad-interim het voorzitterschap definitief op zich 
genomen. Inmiddels heeft Egbert de bestuurstermijn van drie jaar volbracht en heeft 
aangegeven herkiesbaar te zijn voor een periode van drie jaren.  
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Door het vertrek van Foppe de Jager uit het bestuur en het plotselinge overlijden van 
Ulbe Soepboer zijn er nog twee vacante bestuursfuncties ontstaan. Vanuit het bestuur 
hebben wij twee kandidaat-bestuursleden voorgedragen, namelijk Frans Goerres en 
Frank Kromkamp.  
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. Dit betekent dat Egbert 
Rorije herkozen is in de bestuursfunctie van voorzitter voor een nieuwe zittingsperiode 
van drie jaar.  
 
Frans Goerres en Frank Kromkamp worden hierbij benoemd als algemeen bestuurslid. 
Frans Goerres neemt de bestuursfunctie over van de aftredende Foppe de Jager met een 
zittingsperiode van drie jaar. Voor Frank Kromkamp geldt een afwijkende 
bestuurstermijn van twee jaar. In de statuten van de vereniging staat opgenomen dat bij 
een tussentijds aftreden van een bestuurslid het vervangend bestuurslid wordt 
benoemd voor de resterende periode van het aftredend bestuurslid.  
 
De bestuurssamenstelling ziet er dan als volgt uit:  

 
 
Huishoudelijk reglement 
 
De leden hebben een document ontvangen waarin het voorstel wordt gedaan tot 
wijziging van het huishoudelijk reglement, zoals is vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 25 november 2014. De wijziging van het huishoudelijk reglement 
is bij deze aangenomen.  
 
Het aangepaste huishoudelijk reglement zal – na ondertekening door de voorzitter en de 
secretaris – op de website van v.v. Akkrum worden geplaatst.  
 
 
 
 

Functie bestuur Naam  Aftredend 
Voorzitter Egbert Rorije 2023 
Secretaris Doutsen Brouwer 2022 
Penningmeester Fimke v/d Veen 2021 
Voetbal ondersteunende commissies Tjerk Wassenaar 2021 
Algemeen ondersteunende commissies Frank Kromkamp 2022 
Algemeen ondersteunende commissies Frans Goerres 2023 


