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Notulen Algemene Ledenvergadering 

v.v. Akkrum 
Maandag 26 november 2018 

 
 

Aanwezig 32 leden en 5 bestuursleden     bijlage 1 
 

1. Opening         bijlage 2 
 
Egbert Rorije heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering. Er wordt allereerst 
kort stilgestaan bij het overlijden van Henk Geertsma, Johannes Vis en Aukje de Groot. We 
blikken terug op een succesvol jaar, niet alleen op sportief gebied maar ook wat betreft het 
sportcomplex (realisatie kunstgrasveld en overkapping). Het sportcomplex ligt er in 
vergelijking met andere verenigingen goed onderhouden bij. Hiervoor wordt dank uitgesproken 
aan Anne Zijlstra, die menig vrije uurtjes op het sportcomplex doorbrengt. Op sportief gebied 
was er natuurlijk de knappe prestatie van Akkrum 1, maar ook onze junioren (JO19-1 en 
JO17-1) hebben een geweldige bekerprestatie neergezet. Ook hebben vijf 
A-junioren moeiteloos de overstap gemaakt naar de senioren. Er zijn het afgelopen jaar 
gelukkig weer voldoende vrijwilligers bereid gevonden voor diverse functie binnen de 
vereniging. Sommige teams hebben zelfs de luxe van twee leiders en/of trainers. 

 
2. Vaststellen agenda 

 
Aan agendapunt 7 wordt toegevoegd: benoeming nieuw lid voor de kascommissie.  
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.  

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen 

 
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 november 2017   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 bestuurssamenstelling van het jaar 2018. Er zijn het 
afgelopen jaar weinig tot geen wijzigingen geweest in de functies en commissies die het 
bestuur ondersteunen. Door het kunstgrasveld hebben we minder beroep hoeven te doen op 
onze consuls Wieger Minkes en Hepke Petter.  
 
Er is dit jaar een kleine daling in het aantal jeugdleden. Het aantal seniorenleden blijft de 
laatste jaren redelijk stabiel. De onderwerpen ledenbehoud en ledenwerving hebben onze 
aandacht en staan in 2019 als actiepunt op de agenda van het bestuur en de jeugdcommissie.  
De ledenadministratie is opgeschoond en de NAWTE-gegevens zijn grotendeels bijgewerkt. 
Het mobiel digitaal wedstrijdformulier is vanaf februari 2018 voor iedereen verplicht. 
 
Het volledige verhaal is te lezen in       bijlage 4 

 
 
 
 

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


2 
 

b) Voetbal ondersteunende commissies 
 

Er zijn weer vier seniorenteams ingeschreven en de teams hebben een succesvol jaar achter 
de rug. Akkrum 1 behaalde de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse en Akkrum 2 
heeft zich moeiteloos weten te handhaven in de reserve 2e klasse. Akkrum 2 was op zoek 
naar een nieuwe trainer en als snel werd Mario Frieswijk bereid gevonden om deze heren 
twee keer per week te trainen. Akkrum 3 heeft lange tijd meegedaan voor de strijd om het 
kampioenschap en Akkrum 4 is keurig in de middenmoot geëindigd, hetzelfde geldt voor onze 
dames van het combinatieteam Akkrum/Aengwirden. De vier 35+ teams zijn weer actief 
geweest in de voorjaars- en najaarsreeks op de vrijdagavond, met als resultaat een 
kampioenschap voor de heren van 35+1.  

De jeugdleden zitten ruim in de spelers, maar helaas zijn er nog niet voldoende aanmeldingen 
om een extra team in te kunnen schrijven. Door het vertrek van een aantal TC-leden bleef er 
maar weinig over van de technische commissie en is er in onderling overleg besloten om de 
technische commissie deel uit te laten maken van de jeugdcommissie. Er konden twee 
kampioenschappen worden gevierd, namelijk die van de MO13-1 en de JO7-1. Het contract 
met jeugdtrainer Jilles Postma (JO19-1 en JO17-1) werd met een jaar verlengd.  

De scheidsrechters worden ingedeeld door Christos Charalabidis, aangezien er zich nog 
niemand heeft gemeld voor de scheidsrechterscommissie. Het wegblijven van de 
scheidsrechters zonder opgaaf van reden komt jammer genoeg steeds vaker voor. We hopen 
erop dat de leden hun verantwoording nemen om per seizoen een of twee keer een wedstrijd 
te fluiten. 

Het volledige verhaal is te lezen in       bijlage 5 
 

c) Algemeen ondersteunende commissies 
 

We hebben dit jaar een behoorlijke periode van droogte gekend, wat natuurlijk gevolgen heeft 
gehad voor ons A-veld en trainingsveld. De velden moesten daardoor een behoorlijke periode 
worden gesproeid. Door de gemeente werd een sproei-installatie geleverd, maar het sproeien 
moest door eigen vrijwilligers worden gedaan. De groencommissie heeft hierin een grote rol 
gespeeld. Johan Petter wordt hier door Ytsen Schaap in het bijzonder voor bedankt. 
Daarnaast heeft de groencommissie zich beziggehouden met het bosschage rondom de 
velden en overige klussen met betrekking tot het groen/accommodatie. 

De sponsorcommissie heeft de activiteiten rondom het kunstgrasveld afgerond. Caroline van 
Klaveren is gestopt en Harry Petter is bij de sponsorcommissie aangesloten. Er is onlangs een 
geslaagde sponsoravond georganiseerd met als gastspreker Erwin Zeinstra, assistent-
scheidsrechter van team Kuipers. Er zijn al een aantal nieuwe shirt- en bordsponsoren 
vastgelegd en om nog meer sponsoren te kunnen werven, is er een schitterende 
sponsorbrochure gemaakt.  

Vorig jaar is de activiteitencommissie opgericht. De activiteitencommissie organiseert nieuwe 
activiteiten voor jong en oud. Zo staat er voor de senioren een pubquiz op het programma en 
voor de jeugd een kinderbingo en filmmiddag. Daarnaast biedt de activiteitencommissie 
ondersteuning bij bestaande activiteiten zoals de slotdag, pepernotenactie en 
voorjaarsverloting. Ook is er weer een nieuwe bingocommissie gevonden, zodat de jarenlange 
traditie van bingo op de dinsdagavond kan worden voortgezet.  

De dames van de kantinecommissie hebben dit jaar niet stilgezeten. Zo is er de overstap 
gemaakt van Jupiler naar Hertog-Jan, is de kantine in een ‘nieuw’ jasje gestoken om meer 
gezelligheid te creëren en is er ingezet op een gezonde(re) kantine. De doelstellingen van 
komend jaar zijn op papier gezet. Zo is het onder andere de bedoeling om fairplay te koppelen 
aan fairtrade en duurzaamheid, wordt de ranja waarschijnlijk vervangen door watertaps in de 
kleedboxen en wordt er gekeken naar de verkoop van diverse koffievarianten.  

Het volledige verhaal is te lezen in       bijlage 6 
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6. Financieel jaarverslag en begroting        
      

Penningmeester Fimke van der Veen heeft kopieën uitgedeeld van de financiële stukken. Aan 
de hand van deze stukken wordt er een toelichting gegeven op de belangrijkste posten en 
worden vragen van leden beantwoord. De financiering van het kunstgrasveld zit grotendeels in 
dit boekjaar, waardoor er logischerwijs sprake is van een negatieve eindbalans.  
 

De financiële stukken staan in       bijlage 7
   

7. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de aftredende Bert Sikkema en Wieger van der Heide. 
Bert Sikkema doet verslag namens de kascommissie. De kascommissie heeft de financiële 
stukken gecontroleerd en een aantal steekproeven verricht. Er wordt goedkeuring gegeven 
voor de financiële stukken en de begroting. De aanbevelingen van de vorige algemene 
ledenvergadering zijn grotendeels opgevolgd. 

Er wordt door de kascommissie een groot compliment gegeven aan Fimke van der Veen en 
Stefanie van Wees. De goede samenwerking tussen deze twee dames is terug te zien in de 
financiële verantwoording.   

Sportlink wordt steeds meer leidend in het financieel jaarverslag, waardoor er minder 
spelingsruimte is en daardoor ook minder grote ongespecificeerde posten. De aanbeveling 
van dit jaar is om hier nog meer gebruik van te maken en bepaalde posten nog verder te 
specificeren, door bijvoorbeeld de entreegelden van de wedstrijden van Akkrum 1 in de kassa 
te registreren. 

Bert Sikkema treedt na vier jaar kascommissie af en wordt hiervoor bedankt met een presentje 
vanuit de vereniging. Als opvolger van Bert Sikkema wordt Sjoerd Boonstra bereid gevonden 
om plaats te nemen in de kascommissie. 

8. Bestuurssamenstelling 
 
Egbert Rorije is in de vorige algemene ledenvergadering benoemd tot voorzitter ad interim tot 
1 januari 2018. Er hebben zich geen kandidaten meer gemeld bij het bestuur. Egbert Rorije 
heeft in januari 2018 daarom aangegeven de bestuursfunctie van voorzitter op zich te willen 
nemen voor de komende drie jaar. De benoeming c.q. wijziging van de bestuursfunctie wordt 
tijdens deze algemene ledenvergadering bevestigd.  
 
Fimke van der Veen heeft in de functie van penningmeester de bestuurstermijn van drie jaar 
volbracht en heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Er hebben zich voor de functie van 
penningmeester geen tegenkandidaten gemeld en daarom wordt Fimke van der Veen 
herkozen als penningmeester voor een nieuwe bestuurstermijn van drie jaar.  
 
Voor de functie van algemeen bestuurslid (voetbal ondersteunende commissies) hebben zich 
tevens geen tegenkandidaten gemeld. Daarom treedt Tjerk Wassenaar per direct toe aan het 
bestuur als algemeen bestuurslid.  

 
De bestuurssamenstelling ziet er dan als volgt uit: 

 

Functie bestuur Naam Aftredend 

Voorzitter Egbert Rorije 2020 

Secretaris Doutsen Brouwer 2019 

Penningmeester Fimke v/d Veen 2021 

Voetbal ondersteunende commissies Tjerk Wassenaar 2021 

Algemeen ondersteunende commissies Ulbe Soepboer 2019 

Algemeen ondersteunende commissies Foppe de Jager 2020 
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9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) in werking 
getreden. De AVG is Europese wetgeving en hanteert strengere regels met hogere sancties. 
De AVG geldt ook voor voetbalverenigingen. Het bestuur neemt de aanwezigen kort mee in 
de regelgeving omtrent de AVG. 

 
De AVG is de afgelopen maanden volop in het nieuws geweest en hieruit blijkt dat zelfs 
bedrijven moeite hebben om te voldoen aan de regels met betrekking tot de AVG. Het bestuur 
is er het afgelopen jaar dan ook volop mee bezig geweest. Stichting AVG en het NOC*NSF 
hebben samen een stappenplan voor sportverenigingen gemaakt als zijnde hulpmiddel. In 
februari 2018 is het bestuur hiermee gestart en naar aanleiding van dit stappenplan zijn er 
diverse actie ondernomen. 

 
Voor v.v. Akkrum geldt dat er moet worden opgeschreven hoe de vereniging omgaat met 
persoonsgegevens, welke persoonsgegevens er door de vereniging worden verwerkt en met 
welk doel. Dit heeft v.v. Akkrum vastgelegd in een privacyverklaring. 
 
Daarnaast zijn er de volgende acties ondernomen:  
o Er een document met beveiligingsmaatregelen voor vrijwilligers opgesteld. 
o De toegang tot Sportlink is beperkt tot de personen die het nodig hebben voor de uitvoer 

van zijn of haar vrijwilligersfunctie. 
o Er zijn geheimhoudingsverklaringen ondertekend. 
o Het inschrijfformulier is AVG-proof gemaakt. 
o De website is op veiligheid getest. 
o De commissies en leden zijn geïnformeerd over de AVG. 
o Er wordt minder met lijstjes gewerkt en waar nodig zijn deze aangepast met alleen de 

nodige persoonsgegevens. 
 

Het is vooral belangrijk dat we als vereniging bewust zijn van het feit dat we regelmatig met 
persoonsgegevens werken. 
 
Een belangrijk onderwerp van de AVG is toestemming. In principe moet er voor ieder gebruik 
en verwerking van persoonsgegevens expliciet toestemming worden gegeven. Een onderwerp 
waar veel voetbalverenigingen mee worstelen is de toestemming voor het maken van foto’s en 
publiceren hiervan op de website van de voetbalvereniging of op social media. 
 
In het kader van de AVG moet er iedere keer een afweging worden gemaakt bij het plaatsen 
van fotomateriaal. Er zullen in ieder geval op korte termijn bordjes worden geplaatst, dat er op 
het sportpark van v.v. Akkrum foto-opnames kunnen worden gemaakt. Hierbij willen wij 
nogmaals benadrukken, dat wanneer leden of bezoekers bezwaar hebben tegen het gebruik 
van eventuele opnames voor de website en social media, dit kan worden gemeld bij het 
bestuur via het e-mailadres: bestuur@vvakkrum.nl. 
 
Het bestuur houdt de ontwikkelingen omtrent de AVG in de gaten en laat het onderwerp 
jaarlijks op de agenda van de bestuursvergadering terugkomen. 

 
10. Jeugdbeleidsplan 

 
Het jeugdbeleidsplan van 2012 is vervangen door een nieuw jeugdbeleidsplan. In het 
jeugdbeleidsplan wordt de visie en missie van het jeugdvoetbal vastgesteld. Het 
jeugdbeleidsplan is geschreven door de jeugdcommissie van v.v. Akkrum. Han Bosma, 
secretaris van de jeugdcommissie, heeft in het kort weergegeven wat de belangrijkste 
wijzigingen zijn ten opzichte van het jeugdbeleidsplan van 2012. 

 
De kernwoorden van het jeugdbeleidsplan zijn betrokkenheid en vrijwillig. De doelstelling van 
het nieuwe jeugdbeleidsplan luidt als volgt:  

https://www.vvakkrum.nl/431/documenten/
https://www.vvakkrum.nl/431/documenten/
mailto:bestuur@vvakkrum.nl
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‘Elke voetballer heeft recht op een leerproces dat garant staat voor optimale ontwikkeling van 
zijn of haar mogelijkheden in een beschermde omgeving’. 

 
Het bestuur en de jeugdcommissie vinden het belangrijk dat onze jeugdleden onbezorgd en 
met plezier kunnen blijven sporten. Vandaar dat de beschermde omgeving in de doelstelling 
wordt vermeld. De leiders en trainers (18 jaar en ouder) zijn verplicht om een Verklaring 
Omtrent Gedrag te overleggen. De VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat een vrijwilliger niet voor een gewelds- of zedendelict is veroordeeld. 
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en kan 
daarom gratis worden aangevraagd.  

 
In 2016 heeft de KNVB de aanduiding van de jeugdcompetities gewijzigd. De benaming van 
de A- tot en met C- junioren en D- tot en met F-pupillen zijn vervangen door de internationaal 
gebruikelijke aanduiding, de zogenoemde geboortejaarcompetities Jeugd Onder 19 t/m 7. Het 
jeugdbeleidsplan is daarmee weer geactualiseerd. Er zijn (nog) niet voldoende jeugdleden om 
vanuit elke leeftijdscategorie een team te maken.  
 
Het nieuwe jeugdbeleidsplan is tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Het 
volledige jeugdbeleidsplan kun je hier lezen. 

 
11. Vrijwilligers: meer op projectbasis? 

Het is ons nog altijd gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden, maar wij merken ook dat de 
commissies uitdunnen en dat de vele taken nu door minder vrijwilligers moeten worden 
gedaan. Dit betekent dat het vaak op dezelfde vrijwilligers neerkomt. 

Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ komt het bestuur met een voorstel om meer 
op projectbasis te werken. Veel leden of ouders van leden willen vaak niet plaatsnemen in een 
commissie, maar we horen wel steeds meer geluiden dat er (ouders van) leden zijn die wel af 
en toe een klusje zouden willen doen. De vraag is alleen hoe kunnen we dit het beste 
inregelen? De volgende ideeën worden aangedragen: 

o Inschrijfformulier aanpassen met een verplicht veld met een voorkeur van vrijwilligerstaak. 
Leden en ouders van leden kunnen nu aanvinken dat ze niets voor de verenging willen 
betekenen. 

o Jaarkalender op de site van v.v. Akkrum met inschrijving voor een activiteit. 
o Enquête c.q. inschrijfformulier met een uitvraag via Sportlink. 
o Vrijwilligerstaken opsplitsen en per taak een team verantwoordelijk stellen. 
o Vrijwilligerstaken doorgeven aan de leiders en gebruik maken van de app-groepen. 

Het bestuur gaat de aangedragen ideeën meenemen naar de bestuursvergadering en naar 
aanleiding van deze ideeën acties uitzetten.  

12. Speerpunten seizoen 2019-2020 
 
We hebben de afgelopen jaren al veel gerealiseerd, maar we moeten als vereniging altijd 
vooruit blijven kijken. Het bestuur heeft daarom een aantal speerpunten voor het seizoen 
2019-2020 opgeschreven.  
 
o Jeugd: VTON, deelname cursus pupillentrainer, scheidsrechterscursus en betaalde 

trainers JO-19 t/m JO-13. 
o Senioren: uitloop van 4 naar 5 teams haalbaar? 
o Ledenbehoud. 
o Afbakening terras.                                                        
o Openslaande deuren kantine. 
o Beschutte plek B-veld en verbreding van de stoep. 

 

https://www.vvakkrum.nl/Data/Akkrum/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_431/jeugdbeleidsplan_vv_Akkrum_20180623.pdf
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De aanwezigen geven aan dat wat hun betreft de afbakening van het terras en een beschutte 
plek op het B-veld de hoogste prioriteit heeft. Thom Poortman en Mart van Dijk bieden aan om 
zich te verdiepen in de afbakening van het terras en willen dit eventueel ook uitvoeren.  
 

13. Rondvraag 
 

Rookbeleid 
In de algemene ledenvergadering van vorig jaar is besloten, dat er vanaf 1 januari 2018 niet 
meer op zaterdag mag worden gerookt op het sportcomplex en op de zondag alleen op de 
aangewezen rookplek. Op de trainingstijden van de jeugd wordt er ook verzocht om niet te 
roken. Bordjes langs de velden geven aan dat roken niet langer gewenst is.  
 
Sporten en roken passen niet bij elkaar. Remco Dijkstra heeft dan ook de voorkeur om het 
sportcomplex zo spoedig mogelijk volledig rookvrij te maken. Remco geeft aan dat hij op 
zaterdag regelmatig eigen leden aanspreekt, maar dan krijgt hij een grote mond terug en men 
gaat zonder blikken of blozen staan te roken.  
 
Het doel is om het sportcomplex te zijner tijd volledig rookvrij te krijgen, maar dit is niet van de 
ene op de andere dag gerealiseerd. Er is vorig jaar besloten om het niet roken gefaseerd in te 
voeren. Het bestuur hoopt dat we elkaar hierop durven en kunnen aanspraken. Indien eigen 
leden zich structureel niet aan het rookbeleid houden, dan kan dit worden gemeld bij het 
bestuur. 
 
Sippie Zijlstra geeft aan dat het rookbeleid ook voor de eigen leden vaak niet duidelijk is en 
dat men elkaar daardoor mogelijk minder of helemaal niet aanspreekt. Sietze Eelsingh komt 
met de tip om het rookbeleid in de kantine te hangen, zodat iedereen hier ook op kan worden 
gewezen.    

 
Scheidsrechters MO13-1 
Anke Bunt geeft aan dat de MO13-1 bijna nooit een scheidsrechter heeft. Het is bekend bij 
het bestuur en de jeugdcommissie dat er scheidsrechters niet op komen dagen en ook geen 
vervanging hebben geregeld. De scheidsrechters worden tijdig geïnformeerd over wanneer ze 
moeten fluiten en dat er bij afwezigheid zelf vervanging moet worden geregeld. Er wordt een 
herinneringsmail gestuurd en ook de leiders worden geïnformeerd, zodat er nog een appje ter 
herinnering kan worden gestuurd. Er wordt in overweging genomen om hier sancties aan te 
verbinden. Het is daarom belangrijk dat de afwezigheid van de scheidsrechters wordt gemeld 
bij de scheidsrechterscoördinator, Christos Charalabidis.  
Daarnaast wijst Anke Bunt op het feit dat er een raam kapot is in één van de kleedkamers. Dit 
is bekend en er is reeds een nieuw raam (glas) besteld.  
 
Sparen 100-jarig bestaan  
Bert Sikkema komt met het idee om vast te gaan sparen voor het 100-jarig jubileum in 2026. 
Er is dan nog ruim 7 jaar om een leuk bedrag bij elkaar te sparen.  
 
Eigen bijdrage kunstgrasveld 
Het is bekend dat v.v. Akkrum een behoorlijke eigen bijdrage heeft moeten betalen voor het 
kunstgrasveld. Sjak Elsinga vraagt of het al bekend is of v.v. Heerenveen en Heerenveense 
Boys ook een eigen bijdrage moeten betalen. De ontwikkelingen worden door het bestuur 
nauwlettend in de gaten gehouden. Mogelijk dat v.v. Heerenveen profiteert van het feit dat SC 
Heerenveen ook gebruik maakt van hun velden.   

 
14. Afsluiting 

 
De algemene ledenvergadering wordt afgesloten met een dankwoord van de voorzitter Egbert 
Rorije.  

 
 

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

mailto:bestuur@vvakkrum.nl

