
BESTUURSMEDEDELINGEN N.A.V. VERGADERING OP 1 MEI JL. 

 

 

BESTUUR ALGEMEEN 

In de vorige bestuursmededelingen (naar aanleiding van de Voorjaarsvergadering) hebben wij 

gemeld dat de rol van Voorzitter van onze vereniging is overgenomen door Douwe Ploeg. Uiteraard 

dient dit nog wel tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel bekrachtigd te worden. Indien er 

vragen en/of opmerkingen zijn bestemd voor de voorzitter dan deze graag melden bij Douwe Ploeg. 

Rene Jacob Tuinenga blijft tot de ALV nog onderdeel uitmaken van het bestuur, zodat een soepele 

overgang is gewaarborgd. 

Jakob Dobben is aangeschoven bij het bestuur als kandidaat-bestuurslid. Hij is beoogd als 

afgevaardigde richting de Technische Commissie alsmede de Onderhoudscommissie. Vanuit het 

bestuur is de wens geuit om een ervaren bestuurder toe te voegen. Met de komst van Jakob denken 

wij hierin te zijn geslaagd. WELKOM! 

Marnix Hoekstra heeft aangegeven niet langer onderdeel uit te willen maken van het bestuur. Wij als 

bestuur betreuren het besluit van Marnix omdat wij in Marnix een toegevoegde waarde zagen en 

zien. Hoe dan ook danken we Marnix voor zijn positieve inbreng tijdens de vergaderingen welke hij in 

deze korte periode heeft bijgewoond. 

 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 

VRIJDAG 2 NOVEMBER A.S.!! 

 

Tijdens de vergadering is de aanwezigheid van de bestuursleden op het complex besproken. De 

navolgende afspraken zijn hieromtrent gemaakt: 

• Tijdens uit- en thuiswedstrijden van het eerste elftal is minimaal één van de volgende 

bestuursleden aanwezig: René Jacob Tuinenga, Jakob Dobben en/of Douwe Ploeg 

• Tijdens jeugdwedstrijden is Arno Sjoerdsma aanwezig! Ook Jakob Dobben zal geregeld zijn 

gezicht laten zien 

• Tijdens overige wedstrijden zijn aanwezig: Tjitte Dijkstra en/of Annemarije Travaille (hou er 

rekening mee dat zij zelf ook nog actief zijn als speler) 

• Jan Andries Herder is wisselspeler en kan invallen daar waar nodig 

Indien er zaken zijn die de aandacht van het bestuur verdienen dan vragen wij jullie om ons hierop 

vooral aan te spreken. Communicatie is belangrijk zo hebben de leden tijdens de 

Voorjaarsvergadering aangegeven, en wij delen deze mening. We kunnen beter met elkaar spreken 

dan over elkaar! 

 

De pinautomaat is door technische problemen (koppeling met de bank) nog niet inzetbaar. Naar het 

zich laat aanzien zijn de problemen voor het Hemelvaartstoernooi verholpen zodat er dan volop kan 

worden gepind.  Hierbij zijn wij wel afhankelijk van de Rabobank. 



Volgend seizoen gaat het eerste elftal wat ons betreft haar thuiswedstrijden spelen om 14.30 uur. 

Wij dienen dit verzoek dan ook in bij de KNVB. 

 

De Rabobank Clubkas Campagne heeft een bedrag van € 187,62 opgeleverd voor onze club. Wij 

danken de Rabobank alsmede de leden die op ons gestemd hebben hiervoor. 

De POIESZ Jeugd Sponsor Actie heeft een bedrag opgeleverd van € 886,00. Dank aan allen die onze 

club een warm hart toedragen en de munten aan ons heeft gegund! 

Over de besteding van de ontvangen bedragen zullen wij jullie nader informeren. De intentie van het 

bestuur is om voortaan voorafgaand aan deze acties een bestedingsdoel te definiëren. Dat dit ten 

goede moet komen aan het jeugdvoetbal in het algemeen moge duidelijk zijn! Het bestuur zal dit 

bespreken met de jeugdcommissie. 

 

Wij hebben de Voorjaarsvergadering besproken en geëvalueerd. De reacties zijn erg positief, ook 

vanuit de leden. Het bestuur heeft dan ook de intentie om ook volgend seizoen weer een 

Voorjaarsvergadering te organiseren.  

In de vorige Bestuursmededelingen (april jl.) hebben jullie kunnen lezen welke punten door de leden 

zijn ingebracht. Samen met de inbreng van de diverse commissies zullen deze punten primair de 

aandacht krijgen. De meest urgente knelpunten hebben we in beeld en we zullen proberen deze bij 

aanvang van het volgend seizoen te hebben opgelost. De voorzitter zal op korte termijn de diverse 

voorzitters van de commissies uitnodigen voor een vergadering/gesprek zodat we in gezamenlijkheid 

kunnen werken aan oplossingen.  

Het bestuur roept de diverse commissies op om in navolging van het bestuur een verslag van de 

vergaderingen te plaatsen op onze website. Zo houden we onze leden optimaal geïnformeerd. 

 

ROKEN!! 

Het bestuur streeft naar een rookvrije sportomgeving. Dit doen wij omdat wij vinden dat sport en 

roken niet samengaat. Wij vinden het belangrijk dat met name onze kinderen in een rookvrije 

omgeving kunnen sporten, maar ook de overige sporters hebben recht op een rookvrije omgeving. 

Zien roken, doet roken! Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs 

aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en 

ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in 

de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein 

voorkomen we dit. Wij vragen rokers dan ook om buiten het zicht van kinderen en buiten het 

terrein te roken. Hoe dan ook geldt binnen de muren van onze accommodatie dat deze rookvrij zijn. 

Dit geldt dus ook voor de entree van de kantine alsmede de kleedkamers en wat ons betreft de 

nabije omgeving hiervan. We hopen dat jullie je sterk maken voor een gezonde omgeving voor onze 

jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan deze 

nieuwe afspraken. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie terecht bij het bestuur! 



 

ALCOHOLBELEID 

Wat ons betreft is onze club helder voor wat betreft het alcoholbeleid! 

• ONDER DE 18? GEEN ALCOHOL 

• BOVEN DE 18? GENIET VERANTWOORD 

• BIJ TWIJFEL VRAGEN WE OM LEGITIMATIE 

• DE BARMEDEWERKERS ZIJN DE BAAS  

Het bestuur staat volledig achter haar vrijwilligers en zal hen daar waar nodig 

ondersteunen in de uitvoering van het toezicht! 

 

SPONSORING 

De sponsorcommissie is in de afgelopen maanden op sterkte gebracht. Dit heeft geleid tot de eerste 

successen! We verwelkomen de navolgende sponsoren: 

• Agema Vlaggenmasten 

• Timmer- en Onderhoudsbedrijf K. Stork 

• Cars Cola and Coins 

• Sije Herrema 

• Voetbalkamp Friesland 

• Antea Group 

SAMEN MAAKT STERK!!! 

Namens het Bestuur 

Douwe Ploeg 


