
Notulen Algemene Ledenvergadering 

v.v. Akkrum 

Maandag 27 november 2017 

 
 

Aanwezig 41 leden en 4 bestuursleden     bijlage 1 

 
1. Opening         bijlage 2 

 
Hans Langedijk heet iedereen welkom. Dit is de laatste algemene ledenvergadering van Hans 
als voorzitter van v.v. Akkrum. Het is een bewogen jaar geweest, waar verdriet en vreugde 
dicht bij elkaar lagen. We staan even kort stil bij het overlijden van Tjitte Brouwer en Jan 
Vrielink, maar kijken ook terug op een jaar met veel positief nieuws op sportief gebied. De 
realisatie van het kunstgrasveld is een wens die voor v.v. Akkrum in vervulling gaat. Het is 
fantastisch om te zien hoe het hele dorp in actie is gekomen om geld in te zamelen. Een diepe 
buiging voor één ieder die hieraan heeft meegeholpen. Hierdoor hebben wij als vereniging het 
kunstgrasveld zonder lening kunnen realiseren. 

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen 

 
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 november 2016   bijlage 3 

 
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering hebben op de website van v.v. Akkrum 
gestaan en zijn goedgekeurd. Er zijn geen vragen met betrekking tot de notulen. 

 
5. Jaarverslagen 

 
a) Secretaris  
Er wordt een overzicht getoond van de huidige bestuurssamenstelling. Daarnaast heeft 
Christos Charalabidis de taak van wedstrijdsecretaris overgenomen van Sjoukje v/d Singel. 
De ledenadministratie is sinds dit jaar bij de secretaris neergelegd. Het ledenaantal is de 
afgelopen jaren behoorlijk stabiel. Dit jaar een kleine daling in het aantal jeugdleden en een 
lichte stijging bij de senioren. We hebben dit jaar een begin gemaakt met het schonen van de 
ledenadministratie, mede door de invoer van het mobiel digitaal wedstrijdformulier.  

 

Het volledige verhaal is te lezen in       bijlage 4 
 

b) Voetbal ondersteunende commissies  
Een korte terugblik op de prestaties van de seniorenteams die het afgelopen jaar prima 
hebben gepresteerd, waaronder de promotie van het 1

e
 elftal naar de derde klasse. Daarnaast 

zijn er maar liefst vier 35+ teams actief in de voorjaars- en najaarsreeks. Ook bij onze 
jeugdteams dit jaar een behoorlijk aantal kampioenschappen. Daarnaast is de jeugd zeer 
actief geweest bij diverse acties met een prima opbrengst als resultaat (sponsorloop ten 
behoeve van het kunstgrasveld, de pepernotenactie en de muntenactie van de Poiesz). Het 
doel van de technische commissie is dat de jeugd wordt getraind door kwalitatief goede 
trainers. De jeugdtrainers worden hierin begeleid en er wordt vanuit de KNVB en VTON actief 
scholing aangeboden. 

 

 
Het volledige verhaal is te lezen in       bijlage 5 
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c) Algemeen ondersteunende commissies 
De meeste commissies stonden het afgelopen jaar allemaal in het teken van het 
kunstgrasveld. De sponsorcommissie heeft gezorgd voor (nieuwe) sponsoren voor de 
reclameborden rondom het kunstgrasveld en de communicatiecommissie heeft ons via social 
media en de site van v.v. Akkrum op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De 
accomodatiecommissie heeft alle bomen rondom het B-veld gekapt en snoeiwerkzaamheden 
verricht. We hebben eindelijk vrijwilligers gevonden voor de activiteitencommissie, dus 
volgend jaar weer volop activiteiten! De kantinecommissie heeft dit jaar ook niet stil gezeten. 
Een stijging in de omzet, een begin gemaakt met ‘de gezonde kantine’ en er is ook oog voor 
gezelligheid en gastvrijheid.  
 

Het volledige verhaal is te lezen in       bijlage 6 
 

6. Financieel jaarverslag en begroting        
      

De penningmeester heeft kopieën uitgedeeld van de financiële stukken. Aan de hand van 
deze stukken wordt er een toelichting gegeven op de winst- en verliesrekening en de 
begroting. Daarnaast worden de leden geïnformeerd over de financiering van het 
kunstgrasveld.   
 

De financiële stukken staan in       bijlage 7
   

7. Verslag kascommissie 
 
Bert Sikkema doet verslag namens de kascommissie. De kascommissie, bestaande uit Bert 
Sikkema en de aftredende Frans Goerres, heeft de financiële stukken gecontroleerd en 
hiervoor akkoord gegeven. De kascommissie is tevreden over het opvolgen van de 
aanbevelingen. De financiële stukken worden consequenter en beter ingeboekt. De 
aanbeveling om het inboeken bij de penningmeester te beleggen is niet doorgevoerd. De 
communicatie tussen Stefanie van Wees en Fimke v/d Veen verloopt tot op heden prima, 
waardoor het op dit moment niet nodig is.  
 
De kascommissie komt met de volgende aanbevelingen: 

 Bij de kascontrole graag de volgende keer ook de degene aanwezig die de financiële 
stukken inboekt. 

 Een aparte groep aanmaken voor de kosten en de baten voor bijvoorbeeld de 
entreegelden en schoonmaak.  

 Een kritische blik werpen op de volgende twee posten: 
 Afschrijving gebouwen  
 Bestemmingsreserve 

 
Als opvolger van de aftredende Frans Goerres wordt Wieger van der Heide bereid gevonden 
om plaats te nemen in de kascommissie.  

 
8. Bestuurssamenstelling 

 
Hans Langedijk treedt na zes jaar voorzitterschap af als voorzitter van v.v. Akkrum. Aangezien 
er nog geen nieuwe voorzitter is gevonden, is Egbert Rorije bereid gevonden om deze functie 
tijdelijk tot 1 januari 2018 op zich te nemen. Dit neemt niet weg dat we actief op zoek moeten 
naar een nieuwe voorzitter. De bestuursvergaderingen onder leiding van Hans duurder vaak 
langer dan gepland. Daarom geeft Hans aan het bestuur een klok cadeau. Hiermee kan het 
bestuur tijdens de vergadering de tijd in de gaten houden.  
 
Voor de functie van algemeen bestuurslid hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Daarom treedt Foppe de Jager, nu officieel, als algemeen bestuurslid toe tot het bestuur. 

 
 
 
 
 



De bestuurssamenstelling ziet er dan als volgt uit: 
 

 

Functie bestuur Naam 

Voorzitter* Vacant 

Secretaris Doutsen Brouwer 

Penningmeester Fimke v/d Veen 

Voetbal ondersteunende commissies Egbert Rorije 

Algemeen ondersteunende commissies Ulbe Soepboer 

Algemeen ondersteunende commissies Foppe de Jager 
 

* Egbert Rorije ad interim tot 1 januari 2018 
 

9. Vacatures binnen de vereniging. Hoe krijgen we de leden actief? 
 
Er zijn op dit moment een behoorlijk aantal ‘vacatures’ binnen onze vereniging. We zijn onder 
ander op zoek naar een nieuwe voorzitter en vrijwilligers voor diverse commissies. In februari 
2014 zijn wij in samenwerking met de KNVB gestart met het traject ‘Bepaal je Ambitie’. Eén 
van de belangrijkste punten vanuit dit traject was het betrekken van meer vrijwilligers bij de 
vereniging. Hierdoor krijgen de vrijwilligers kleinere taken en blijft het behapbaar.  
 
Hierin hebben wij de afgelopen jaren vele stappen gemaakt, maar er komt nog steeds te veel 
werk op te weinig schouders. Het wordt weer tijd om verder vooruit te kijken. We krijgen hierbij 
hulp van twee eerstejaarsstudenten van de Hanzehogeschool in Groningen. Yannick 
Kemerink en Jelmer de Jong gaan binnen onze vereniging een onderzoek verrichten naar hoe 
wij als vereniging een hogere betrokkenheid en meer vrijwilligers kunnen realiseren. Aan de 
hand van de uitkomsten komen zij met een organisatieadvies.   

 
De voorzitter vraagt de leden om mee te denken hoe wij onze vrijwilligers actief kunnen 
houden.  
 

 Flyer: één van de voorstellen is om een flyer te maken en een groep ouders of team 
hiervoor te benaderen. In deze flyer moet een duidelijke omschrijving staan naar wie 
we op zoek zijn en wat de vrijwilligersfunctie inhoudt.  

 Verplichten van de vrijwilliger: er zijn leden die van mening zijn dat het verplicht moet 
worden gesteld. Elk lid of ouder van het lid verplicht wordt om wat te doen voor de 
vereniging.  

 WhatsApp: tevens wordt het idee naar voren gebracht om de WhatsApp groepen van 
de teams te gebruiken om vrijwilligers te werven.  

 
10. Ontbinding kunstgrascommissie en biercommissie 

 
Vorig jaar zijn er twee nieuwe commissies opgericht, namelijk de kunstgrascommissie en de  
Biercommissies. De commissies hebben hun werk gedaan en de klus is geklaard. 
 
De kunstgrascommissie heeft er met een prachtig plan voor gezorgd dat onze financiële 
bijdrage afgedekt kon worden. Tijdens de gesprekken met de gemeente en ingenieursbureau 
Kybys werd de kwaliteit gewaarborgd en het bestek kritisch bekeken. Al deze bijeenkomsten 
hebben tot een geweldig resultaat geleid, waar wij de commissie veel dank voor zijn 
verschuldigd. De commissieleden komen onder applaus naar voren om een kleinigheidje in 
ontvangst te nemen.  
 
De biercommissie, bestaande uit Wouter Geel en Harry Petter, heeft samen met het bestuur 
een goede deal met onze bierleverancier kunnen sluiten. Vanaf augustus 2017 zijn wij 
overgestapt van Jupiler naar Hertog Jan. Doordeweeks de flesjes en in het weekend tapbier. 
De taak was snel volbracht, waarvoor dank. Ook de biercommissie krijgt een kleine attentie 
overhandigd door de voorzitter.  
 
 

 
 



11. Roken op het sportcomplex 
 

Sporten en roken passen niet bij elkaar. Daarom is het vanaf 1 januari 2018 op zaterdag 
verboden om te roken op het sportcomplex. Ook voor, tijdens en na de jeugdtrainingen is het 
roken verboden. Het roken bij seniorenwedstrijden en trainingen wordt alleen toegestaan op 
de daarvoor aangewezen rookplek. Dit geldt ook voor de bezoekende verenigingen. Er zullen 
bordjes op het complex worden opgehangen en in de kantine komt er materiaal te hangen van 
‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Het bestuur hoopt dat de leden elkaar corrigeren en 
ook dat onze gasten zich aan de regels houden. Een rookvrij sportcomplex biedt onze 
jeugdleden een gezonde en veilige omgeving om te sporten. 

 
12. Wat willen we nog verbeteren aan onze accommodatie/complex? 

 
Het bestuur heeft als agendapunt ‘verbetering aan het complex’ ingebracht. We zijn zeer 
tevreden met het huidige sportcomplex, maar er blijven ook altijd wensen voor verdere 
verbetering. Het bestuur heeft een aantal wensen op papier gezet, maar wat zijn de wensen 
vanuit de leden? Natuurlijk kunnen wij als vereniging niet alles direct realiseren, vandaar dat 
we ook moeten kijken naar de prioriteit.  
 

 Overkapping B-veld 

 Warmere douches.  

 Opknapbeurt van het parkeerterrein. 

 Verlichting op de hoek van de afslag naar het sportcomplex. 

 Interieur kantine. Er zijn inmiddels nieuwe stoelen en krukken besteld.  

 Speeltuintje met speeltoestellen en een zandbak. De meningen zijn over dit onderwerp 

verdeeld. De aanschaf van de speeltoestellen is een behoorlijk kostenplaatje.  
 

13. Rondvraag 
 

Stoelen kantine 
Henk Siem geeft aan dat er nieuwe stoelen in de kantine moeten komen. Er wordt 
aangegeven dat de stoelen zijn besteld door de kantinecommissie en deze waarschijnlijk 
januari 2018 worden geleverd. 
 
Nieuwjaarsborrel 
De nieuwjaarsborrel van v.v. Akkrum is altijd op 1 januari. De vraag van Harry Petter is of het 
ook een idee is om dit naar een ander datum te verplaatsen. Er zijn veelal dezelfde gezichten 
en veel leden met andere verplichtingen op deze datum. Voorstellen om het anders te 
organiseren zijn welkom. 

 
Clinic Maarten de Jong 
Tijdens de opening van het kunstgrasveld is één clinic van Maarten de Jong voor de jeugd niet 
doorgegaan, vanwege de slechte weersomstandigheden. Anke Bunt vraagt of deze nog 
wordt ingehaald. Deze clinic staat nu ingepland voor de meivakantie. 
 
Foppe de Haan 
Bert Sikkema geeft aan dat Foppe de Haan in de krant heeft aangegeven wel wat te willen 
doen voor de plaatselijke club. Het bestuur zal hem hiervoor benaderen.  

 
14. Afsluiting 

 
De algemene ledenvergadering wordt afgesloten met het afscheid van Hans Langedijk als 
voorzitter. Egbert Rorije bedankt Hans voor zijn inzet van de afgelopen zes jaar. In het kort 
wordt zijn voorzitterschap van de afgelopen zes jaar verteld. Naast Hans wordt ook Wimke 
Langedijk bedankt. Hans neemt zelf het laatste woord en sluit hiermee de algemene 
ledenvergadering af.  

 
 

Indien u (één van de) bijlages van de notulen wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar 
bestuur@vvakkrum.nl. 

mailto:bestuur@vvakkrum.nl

