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NOTULEN 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 
   
 MAANDAG 7 MAART 2022 
 

 
 

Aanwezig 18 leden en 5 bestuursleden               bijlage 1 

1. Opening                            bijlage 2 

De voorzitter heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering. De algemene 
ledenvergadering stond gepland op maandag 29 november 2021, maar is destijds vanwege 
de aangescherpte coronamaatregelen uitgesteld. De tijdelijke COVID-wetgeving heeft ons de 
mogelijkheid geboden om de algemene ledenvergadering maximaal met vier maanden uit te 
stellen. Van deze mogelijkheid hebben wij als bestuur gebruikgemaakt.  
 

Gelukkig kan er nu weer worden getraind, worden de competities van zowel de jeugd als de 
senioren weer hervat en kunnen we met enige voorzichtigheid weer activiteiten organiseren. 
Zo is er een funclinic van SC Heerenveen gepland, wordt er een er weer een foute bingo 
georganiseerd en is er een datum geprikt voor de slotdag.   
 

De voorzitter vraagt een moment van stilte voor het overlijden van Bouwe de Groot, Marten 
van der Tuin en Jan de Jong. Op verzoek van de familie Van der Tuin hebben wij voor Marten 
van der Tuin geen in memoriam op onze website geplaatst. Daarnaast staan we ook nog stil 
bij het verlies van ons bestuurslid Ulbe Soepboer in september 2020. Zijn inzet, enthousiasme 
en vooral humor zullen wij als herinnering bewaren.   

 

Er worden door de voorzitter complimenten uitgesproken richting onze penningmeester, Fimke 
van der Veen. Ondanks een bewogen jaar is Fimke altijd positief gebleven en onveranderd in 
blijven zetten voor de voetbalvereniging. Zelfs de bestuursvergaderingen werden niet door 
haar overgeslagen. Dit is zeker een compliment waard.   
 

Er zijn de laatste tijd een aantal vernielingen op het sportpark aangericht en ook wordt er veel 
afval achtergelaten. Ons sportpark is buiten de trainingen en wedstrijden vrij toegankelijk om 
er te kunnen voetballen en dit willen we graag ook zo houden. De voorzitter meldt dat het 
bestuur om die reden bezig is met cameratoezicht voor op het sportpark.  
 

2. Vaststellen agenda  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

 

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen of mededelingen vanuit het bestuur. 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2020            bijlage 3  

 

De algemene ledenvergadering 2020 is vanwege de coronamaatregelen schriftelijk 

afgehandeld. De leden hebben een document ontvangen met hierin de  

jaarverslagen, het financieel verslag, het verslag van de kascommissie en de 

bestuurssamenstelling. De notulen van deze algemene ledenvergadering hebben  

samen met dit document op de website gestaan en zijn goedgekeurd. Er zijn geen  

vragen en/of opmerkingen binnengekomen ten aanzien van deze notulen.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJlbGR2tnVAhVRJVAKHRWSA4sQjRwIBw&url=http://www.akkrum.net/nw-25321-7-3625953/nieuws/vv_akkrum_start_met_mini-pupillen_voetbal_voor_de_allerjongsten.html&psig=AFQjCNHiXsSK17X7dippVqkFPWKhVk5UbQ&ust=1502902466938780
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5. Jaarverslagen 

a) Secretaris 
 

De bestuurssamenstelling is onveranderd gebleven ten opzichte van de algemene 
ledenvergadering van vorig jaar. Het bestuur worden door een aantal personen en 
commissies ondersteund. Ook hier hebben geen noemenswaardige wijzigingen 
plaatsgevonden. Wel hebben we na een lange zoektocht een nieuwe vrijwilliger kunnen 
vinden voor de ledenadministratie. Dit wordt nu al ruim een jaar door Fenna Hijlkema gedaan.   

  

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine mededelingen vanuit de secretaris: 
▪ Er is nog steeds een kleine afname bij de leden van 5-10%.  
▪ Er wordt nog een keer aandacht gevraagd voor de regels m.b.t. het opzeggen van het 

lidmaatschap. Dit moet voor het nieuwe seizoen voor 1 juli 2022 worden gedaan door een 
e-mail te sturen naar ledenadministratie@vvakkrum.nl. 

▪ Vanaf 1 juli van het kalenderjaar waarin de jeugdspelers de leeftijd van 17 jaar bereiken, 
is het verplicht om een spelregelbewijs te halen. 

 
Het volledige verhaal is te lezen in                            bijlage 4 

 
b) Voetbal ondersteunende commissies 

 
Seniorencommissie 
De competitie heeft dit jaar grotendeels stilgelegen door corona en ook de bekercompetitie is 
stopgezet. Ondanks dat het ledenaantal bij de senioren een lichte afname kent, hebben we dit 
jaar toch weer vier herenteams en een damesteam (combinatie Aengwirden) kunnen 
inschrijven voor de competitie. Ook zijn er vijf teams actief binnen de 7x7 competitie, 
waaronder een nieuw vrouwenteam.  

 

De competitie van Akkrum 1 werd na vier gewonnen wedstrijden stilgelegd. De wedstrijd tegen 
Trynwâlden was voor supporters zelfs via een livestream te volgen. Akkrum 2 had een iets 
mindere start van de competitie, maar desondanks zat er wel een groeiende lijn in het spel. 
Akkrum 3 en Akkrum 4 mochten in dezelfde competitie aantreden. De tweede wedstrijd stond  
direct de kraker op het programma. Ondanks de onderlinge rivaliteit was het een spannende 
en sportieve wedstrijd met Akkrum 3 als uiteindelijk winnaar met een eindstand van 3-5. Ook 
de dames van Akkrum/Aengwirden hebben helaas maar vier wedstrijden kunnen spelen.  
 

De 7x7 teams zijn vol goede moed gestart, maar ook deze competitie kon niet worden 
uitgespeeld. De voorjaarscompetitie is uiteindelijk niet eens van start gegaan.  

 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft afscheid genomen van Egbert Fokkinga na een lange periode als 
commissielid. Elske Sevinga is bereid gevonden om toe te treden. Ook dit jaar zijn alle teams 
weer van leiders en trainers voorzien, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Er wordt voor de 
trainingen nog steeds gebruik gemaakt van de trainingsapplicatie VTON. De TC begeleid de 
jongere trainers wat intensiever. Er zijn momenteel 14 jeugdteams, maar het zomaar stoppen 
baar de JC wel zorgen. De JC heeft de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd 
met buurtverenigingen. Aanleiding het teruglopend aantal jeugdleden en met de insteek ‘waar 
kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren’. Er zijn helaas geen kampioenen dit jaar door 
het stopzetten van de competities.  

   
             Het volledige verhaal is te lezen in                bijlage 5 
 

c) Algemeen ondersteunende commissies 
 

Kantinecommissie 
De kantine van de voetbalvereniging was net als de normale horeca gehouden aan de strenge 
coronamaatregelen. De kantine is dit jaar daarom weinig open geweest. Toch heeft de 
kantinecommissie niet stilgezeten in deze periode om te zorgen dat bij opening alles in en 
rondom de kantine in orde was.  
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Eerder hebben Nynke Bergsma en Monique Bosma beide aangegeven te willen stoppen als 
commissielid. Minke van der Heide is bereid gevonden om vanaf volgend seizoen één van de 
dames op te volgen en draait nu al volop mee.  
 
Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie bestaat nog steeds uit dezelfde commissieleden. Michel Geertsma 
spreekt eerst namens de sponsorcommissie zijn dank uit naar alle sponsoren. Ondanks deze 
moeilijke tijd zijn de sponsoren de voetbalvereniging blijven steunen. De sponsorcommissie 
heeft het contract met Muta Sport B.V. met vijf jaar verlengd. Er is door Muta Sport B.V. 
speciaal een webshop ingericht voor onze voetbalvereniging. De voetbalbroekjes en sokken 
zijn ook in de kantine verkrijgbaar. De nieuwe kledinglijn van sportkleding zal stapsgewijs (per 
team) worden doorgevoerd.  
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Daarom is er 
dit jaar geen jaarverslag van de commissieleden Hans Langedijk en Friso Anker. Wel kan er al 
worden meegedeeld dat de slotdag gepland staat op zaterdag 11 juni 2022. 

 
Het volledige verhaal is te lezen in                bijlage 6 

 
6. Financieel jaarverslag en begroting 

 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Door de 
coronamaatregelen hebben de competities grotendeels stilgelegen, waardoor we minder 
inkomsten hebben ontvangen. Gelijktijdig bleven de ‘vaste’ kosten wel doorlopen. Er zijn voor 
de voetbalverenigingen diverse financiële steunmaatregelen ingevoerd. We hebben de 
meeste tegemoetkomingen dan ook aangevraagd en toegekend gekregen. Ook de gemeente 
en KNVB hebben financiële steun geboden aan de voetbalverenigingen door bepaalde kosten 
niet of deels in rekening te brengen. Hierdoor was het over het algemeen een goed financieel 
jaar.  
 

Het is voor de penningmeester lastig in te schatten wat de financiële effecten van de 
coronacrisis zullen hebben voor de begroting voor het jaar 2022. Gelet op de huidige 
coronamaatregelen is het de verwachting dat de coronacrisis weinig tot geen invloed meer zal 
hebben. De penningsmeester heeft daarom een inschatting gemaakt voor het jaar 2022 
waarbij er geen rekening is gehouden met coronamaatregelen.  

 
             De financiële stukken staan in                 bijlage 7 
  

7. Verslag en benoeming kascommissie 
 

De kascommissie bestaat op dit moment uit Alwin Mulder en Sjoerd Boonstra. Vorig jaar was 
het door de coronacrisis onmogelijk om een fysieke vergadering te organiseren, waardoor er 
geen opvolging was voor de kascommissie. Alwin Mulder en Sjoerd Boonstra hebben beide 
aangegeven een jaar langer beschikbaar te zijn voor de kascommissie. Waarvoor dank! 
 

De kascommissie heeft de opgestelde jaarrekening en de overige financiële stukken 
gecontroleerd en geen onjuistheden en/of onregelmatigheden geconstateerd. De 
kascommissie geeft goedkeuring voor de financiële stukken en de begroting voor volgend 
jaar. Complimenten voor het feit dat door het gevoerde beleid de coronapandemie niet tot 
grote financiële gevolgen heeft geleid. De kascommissie geeft aan dat de verantwoording een 
correct beeld geeft van dit beleid en heeft dit jaar geen aanbevelingen voor het bestuur. De 
aanbevelingen van de vorige algemene ledenvergadering zijn opgevolgd.  

 

Sjoerd Boonstra treedt na drie jaar zitting in de kascommissie af. Sjoerd Boonstra wordt 
bedankt door het bestuur en als blijk van waardering ontvangt hij een sjaal van v.v. Akkrum uit 
handen van de voorzitter. Onder de aanwezigen wordt gevraagd of er een vrijwilliger is die 
Sjoerd Boonstra wil opvolgen in de kascommissie. Wieger van der Heide meldt zich spontaan 
aan om kascommissielid te worden voor de zittingsduur van twee jaar. 
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8. Bestuurssamenstelling 
 
Fimke van der Veen (penningmeester) heeft haar tweede bestuurstermijn van drie jaar 
volbracht en heeft aangegeven herkiesbaar te zijn voor een derde bestuurstermijn. Na drie 
jaar zit ook de eerste bestuurstermijn van Tjerk Wassenaar (algemeen bestuurslid) erop. Ook 
Tjerk Wassenaar stelt zich opnieuw kandidaat. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld 
bij de secretaris. Dit betekent dat Fimke van der Veen en Tjerk Wassenaar opnieuw herkozen 
worden voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar.  
 

Frans Goerres heeft om moverende redenen te kennen gegeven dat hij eerder wil stoppen. 
De bestuurstermijn van Frans Goerres loopt in november 2023 af, maar er is in goed overleg 
besloten om tijdens deze algemene ledenvergadering vroegtijdig af te treden.  
 

Het bestuur heeft Germ Postma als kandidaat-bestuurslid voorgedragen om plaats te nemen 
in het bestuur als algemeen bestuurslid. De aanwezige leden hebben ingestemd met deze 
voordracht en daarom wordt Germ Postma tussentijds benoemd voor de resterende 
bestuurstermijn van Frans Goerres als algemeen bestuurslid.  
 

De bestuurssamenstelling ziet er dan als volgt uit: 
 

Functie bestuur Naam Aftredend 

Voorzitter Egbert Rorije 2023 

Secretaris Doutsen Brouwer 2022 

Penningmeester Fimke v/d Veen 2024 

Voetbal ondersteunende commissies Tjerk Wassenaar 2024 

Algemeen ondersteunende commissies Frank Kromkamp 2022 

Algemeen ondersteunende commissies Germ Postma 2023 

 
9. Rondvraag 

 
Speeltuintje  
Vorig jaar zou er tijdens de klusdag een begin worden gemaakt met het realiseren van een 
speeltuintje met speeltoestellen voor de jongste jeugd. Dit vanuit het Sportief Partnership met 
SC Heerenveen. Thom Poortman vraagt naar de stand van zaken. De genoemde klusdag is 
door de coronacrisis helaas niet doorgegaan. Nu er weer wat meer mogelijkheden zijn, is het 
een goed plan om hier op korte termijn weer mee aan de slag te gaan. Ideeën en suggesties 
vanuit de leden zijn altijd welkom.  
 

Verlichting parkeerterrein 
Sybren Hoekstra merkt op dat er weinig verlichting is op het parkeerterrein en bij de ingang 
van het sportpark. Het bestuur is hierover in overleg met de gemeente, maar de gemeente is 
ook weer afhankelijk van externe partijen. Er wordt binnenkort bij de ingang wel een verstraler 
met sensor geplaatst (gelijktijdig met het cameratoezicht), zodat er een groot gedeelte van de 
ingang bij aankomst wordt verlicht.  
 

Complimenten Anne Zijlstra 
Anne Zijlstra heeft het entreehokje van v.v. Akkrum een opknapbeurt gegeven en het ziet er 
weer keurig uit. Ytsen Schaap wil dan ook graag de complimenten aan Anne Zijlstra geven.  
 

Ontwikkelingen kunstgrasveld v.v. Heerenveense Boys 
In de algemene ledenvergadering van 2019 is er afgesproken dat het bestuur de 
ontwikkelingen rondom de eigen bijdrage van het kunstgrasveld van v.v. Heerenveense Boys 
zouden volgen. Destijds heeft v.v. Heerenveens Boys te kennen gegeven dat ze de eigen 
bijdrage van € 150.000,- niet konden opbrengen. Wieger van der Heide vraagt wat de 
gemeenteraad nu uiteindelijk heeft besloten.  
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De gemeenteraad heeft gekozen om v.v. Heerenveense Boys een lening te verstrekken van  
€ 119.000,-. Het beleid is dat een vereniging bij de aanleg van een nieuw kunstgrasveld een 
derde moet meebetalen. Er is door de gemeenteraad niet gekozen voor de optie om dit beleid 
volledig te herzien. Mochten er in de toekomst nog ontwikkelingen zijn (te denken valt aan 
kwijtschelding), dan gaat het bestuur alsnog actie ondernemen.  

  

 Kwaliteit nieuwe kledinglijn 
Nynke Bergsma merkt op dat er bij de verkoop in de kantine veel klachten binnenkomen over 
de kwaliteit van de nieuwe kledinglijn. Dit is ook onder de aandacht gebracht bij de 
sponsorcommissie. Michel Geertsma geeft aan dat de sponsorcommissie op korte termijn een 
afspraak met Muta Sport B.V. heeft staan. Dan zal ook de kwaliteit van de sportkleding ter 
sprake worden gebracht.   
 

Opzegging  
Luc Pen draagt het idee aan om een reminder op de website te plaatsen met de regels over 
het opzeggen van het lidmaatschap.  

 
10. Afsluiting 

 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit daarmee de algemene 
ledenvergadering van 2021. 
 
 
 
  

 
 

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

bestuur@vvakkrum.nl. 
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