
BESTUURSMEDEDELINGEN JUNI 2018 

 

Samenwerking Vr2 

Zoals in de vorige bestuursmededelingen reeds vermeld is er door vertegenwoordigers van 

bestuur, dames en TC gesproken met VV Minnertsga en VV St Jacobiparochie omtrent een 

mogelijke samenwerking. Tijdens dit eerste gesprek is de intentie uitgesproken om een 

gezamenlijk team (Vr 2) op de been te brengen. Inmiddels heeft er op 4 juni jl. een tweede 

gesprek plaatsgevonden. Aansluitend op dit gesprek was er een bijeenkomst van de 

betrokken dames van alle drie de clubs. Hier was ruimte om kennis met elkaar te maken en 

ook konden de dames vragen stellen aan de aanwezige bestuurders. Hierop hebben de 

dames besloten dat wat hen betreft de samenwerking doorgang kan vinden. Wij als bestuur 

hebben vervolgens de knoop doorgehakt en besloten om volgend seizoen inderdaad een 

gecombineerd damesteam op de been te brengen, bestaande uit dames van SC Berlikum, VV 

Minnertsga en VV St Jacobiparochie. Dit doen we onder de noemer SamenwerkingsTeam. 

Een ST richt je op gedurende een termijn van één seizoen. Dit kan per jaar worden verlengd. 

De dames blijven in deze constructie lid van hun eigen vereniging. Hierdoor is het niet 

mogelijk dat dames van Minnertsga en St Jacobiparochie vanuit VR2 doorstromen naar VR1, 

omdat de samenwerking alleen voor het betreffende team geldt. VR1 maakt dus geen 

onderdeel uit van de samenwerking en zij spelen en trainen dus gewoon in Berltsum. 

Praktisch is besloten om wedstrijden te verdelen onder de drie verenigingen. Trainingen 

daarentegen zullen op maandag plaatsvinden in Berltsum en op woensdag in Minnertsga.  

Voor het gecombineerde team zal er een nieuwe kledinglijn worden ontwikkeld. 

Hieromtrent volgen nadere gegevens.  

De komende weken zullen de vertegenwoordigers nog afrondende besprekingen voeren 

omtrent beleidsmatige zaken waaronder de verdeling van de kosten. Uiteraard houden we 

jullie op de hoogte! Voor vragen kun je terecht bij Janke Papma. 

 

 

Alcoholbeleid 

Inzake het alcoholbeleid bij onze club hebben wij in de vorige (extra) bestuursmededelingen 

gewezen op de huisregels welke in het verleden binnen onze vereniging zijn vastgesteld. 

Jullie vinden deze op https://www.scberlikum.nl/333/algemene-huisregels/  Hierin staat o.a. 

vermeld dat het niet is toegestaan om alcohol te gebruiken in de kleedkamers. Deze regel blijft in 

stand!! Op verzoek van de leden heeft het bestuur echter besloten dat in overleg met het bestuur en 

in uitzonderlijke situaties hiervan kan worden afgeweken. Hierbij denken wij het behalen van het 

kampioenschap, het niet degraderen en/of de laatste wedstrijd van het seizoen. Wanneer teams 

denken voor deze uitzondering in aanmerking te komen dan dit graag melden bij het Dagelijks 

Bestuur van onze vereniging. 

Voor de goede orde: roken is en blijft niet toegestaan in de kleedkamers en de nabijheid hiervan! 

 



 

 

 

Protocol Wangedrag 

Wij als bestuur vinden dat er op de vereniging sprake moet zijn van een gezond sportklimaat. Dit 

betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het 

hanteren van regels (of afspraken) wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren.  Er zal dan ook 

adequaat worden opgetreden tegen leden, ouders en supporters die onsportief gedrag vertonen. 

Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen.  

Voor de wijzen van optreden en de maatregelen die genomen kunnen worden gaat het Bestuur een 

zgn. “Protocol Wangedrag” opstellen. Dit Protocol is inmiddels in concept klaar. Zodra dit definitief 

wordt zullen wij dit publiceren op de website, zodat eenieder vooraf weet wat de consequentie is 

van bepaald gedrag! 

 

Rookvrije Generatie 

Wij als bestuur gaan ons bezig houden met het realiseren van een rookvrij sportterrein. Op dit 

moment is het al niet toegestaan om te roken in de gebouwen zoals kantine en kleedkamers. Ook 

vinden wij als bestuur dat het zo zou moeten zijn dat bij wedstrijden van onze jeugd niet wordt 

gerookt. Niet op en om het veld, en ook niet in de buurt van de kleedkamers. Wij steunen hierin het 

initiatief van de beweging “op weg naar een Rookvrije Generatie”. Deze beweging werkt toe naar een 

samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te 

gaan roken. Daarvoor is het nodig dat ook wij als vereniging het goede voorbeeld geven en de 

omgeving waarin kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke 

omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom vragen wij u als ouders, supporters en 

andere belangstellenden om niet te roken op ons sportcomplex tijdens activiteiten van kinderen! 

 

AVG 

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. De AVG is een privacywet 

waarin staat omschreven hoe om te gaan met privacygevoelige informatie. Wij als vereniging hebben 

hiermee actief te maken omdat wij o.a. gegevens van leden opslaan, maar ook foto’s publiceren. 

Door deze wet mag dat niet zomaar meer, maar moeten we de in de wet genoemde richtlijnen 

hanteren. Wat merken jullie daarvan? Voornaamste is dat er vooralsnog geen foto’s worden 

geplaatst op de website. Bestuurders, oud-bestuurders en commissieleden hebben mogelijk geen 

toegang meer tot (alle) privacygevoelige informatie en/of moeten een geheimhoudingsverklaring 

tekenen en de oplettende leden hebben wellicht onze privacyverklaring op de website zien staan. Zie 

hiervoor (https://www.scberlikum.nl/397/privacyverklaring/). Ook zullen onze leden (of 

vertegenwoordigers van leden) voor aanvang van het volgende seizoen een privacyverklaring 

voorgelegd krijgen met het verzoek deze te ondertekenen. Wanneer aan deze voorwaarden is 

voldaan dan zijn wij AVG-proof en kunnen wij als vereniging weer de draad oppakken waar we zijn 

gebleven. 

 



 

 

 

 

Communicatie 

Als Bestuur hebben wij tijdens overleg met de diverse geledingen binnen onze vereniging 

geconstateerd dat communicatie lastig is. Wij doen ons best om dit soepeler te laten verlopen. We 

doen dit onder de noemer “Project C”. In dit kader vragen wij de commissies, net als het Bestuur, via 

de website verslag te doen van waar men mee bezig is. Het is goed om van elkaar te weten wat er 

speelt en wellicht kunnen leden en overige vrijwilligers in voorkomende gevallen meedenken over 

vraagstukken. 

In het kader van dit “project C” zal er op 3 juli a.s. een voorzittersoverleg plaatsvinden. De voorzitters 

van de diverse commissies zijn hieromtrent geïnformeerd. Ook Jacob D. Tuinenga, onze nieuwe 

Vrijwilligers Coördinator schuift deze avond aan. Doel is om oplossingsgerichte afspraken te maken 

over zaken die wellicht niet helemaal naar wens lopen. Ook hier geldt dat het goed is om te weten 

wat er speelt en wat een ander bezighoudt alsook een stukje begrip te creëren voor elkaars 

problemen. Alleen op die manier geldt Samen Maakt Sterk! 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Met ingang van het nieuwe seizoen neemt Arno Sjoerdsma het wedstrijdsecretariaat over van Tjitte 

Dijkstra. Wij wensen Arno veel succes! 

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is er wederom in geslaagd een nieuwe sponsor vast te leggen. Het 

gaat hier om: 

• Van der Graaf Gevelrenovatie  

Welkom bij onze club. Samen Maakt Sterk!! 

 

De volgende Bestuursvergadering vindt plaats op 17 juli a.s. 

Tot slot wensen wij als Bestuur jullie allemaal een hele fijne vakantie toe! 

 

Namens het Bestuur 

Douwe Ploeg 

Voorzitter 

 

 



 


