
BESTUURSMEDEDELING (extra editie) 

 

• Op donderdag 24 mei jl. heeft het bestuur bij monde van de voorzitter aan Rick Poortstra 

meegedeeld dat hij per direct is ontzet uit het lidmaatschap (geroyeerd). Rick heeft tijdens 

het Hemelvaarttoernooi op 10 mei jl. de normen en waarden van onze vereniging (wederom) 

overschreden. Omdat hij voor soortgelijk gedrag ook in 2016 al eens door het toenmalige 

bestuur is bestraft, waarbij hem is meegedeeld dat bij herhaling royement zou volgen, 

hebben wij als bestuur (unaniem) moeten besluiten deze sanctie aan Rick op te leggen. 

 

• Janke Papma is per direct toegevoegd aan het bestuur als (kandidaat-) bestuurslid Juridische 

Zaken. Gezien de hedendaagse vraagstukken, denk hierbij aan bijv. de AVG en een Veilig 

Sport Klimaat, is juridische kennis binnen een bestuur een voorwaarde. Janke brengt deze 

kennis in. Naast haar functie als bestuurslid blijft zij ook actief binnen de TC als 

vertegenwoordigster van de dames. Wij heten Janke van harte welkom en wij wensen haar 

veel succes! 

 

• Op onze website staan de huisregels vermeld die we in het verleden gezamenlijk hebben op- 

en vastgesteld (https://www.scberlikum.nl/333/algemene-huisregels/) . Wij willen jullie 

vragen om hiervan goede kennis te nemen en conform het gestelde te handelen.  Elkaar 

aanspreken op verantwoordelijkheden vinden wij heel normaal. Alleen op deze manier 

creëren wij een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Samen maakt Sterk 

 

• Het bestuur wil er nogmaals op wijzen dat het schenken van alcohol aan regels is gebonden. 

Zo mogen wij geen alcohol schenken aan personen onder de 18 jaar. Ook schenken wij geen 

alcohol aan leden en bezoekers boven de 18 jaar als we het vermoeden hebben, dat de 

alcohol wordt doorgegeven aan een jongere onder de 18 jaar. Medewerkers van de kantine 

alsook bestuursleden zijn gerechtigd om te vragen het legitimatiebewijs te tonen. 

Wanneer een overtreding wordt geconstateerd volgt een waarschuwing. Wanneer deze 

wordt genegeerd zul je vriendelijk doch dringend worden verzocht het sportterrein te 

verlaten en zal het bestuur zich beraden op nadere maatregelen. 

https://www.scberlikum.nl/338/alcohol-schenken-18-jarigen/  

 

• In aanvulling op bovenstaande willen we jullie er expliciet op wijzen dat alcoholgebruik (en 

roken) in de kleedkamers en directe omgeving niet is toegestaan. Ook hier geldt dat bij 

overtreding het bestuur gerechtigd is passende maatregelen te treffen.  

Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is alleen toegestaan in de kantine en op het 

terras binnen de omheining! 

 

• Voor de kantine, maar ook voor andere functies, zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Indien 

jullie hieromtrent nadere informatie willen spreek dan ons als bestuursleden aan of wend je 

tot Jacob Dirk Tuinenga, onze Vrijwilligers Coördinator.  

 

 

 



• Op dinsdag 22 mei jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met VV Minnertsga en VV St 

Jacobiparochie betreffende een mogelijke samenwerking binnen het vrouwenvoetbal. 

Wanneer de handen niet ineen worden geslagen dreigen alle drie de clubs geen of minder 

teams op de been te kunnen brengen. Op 4 juni a.s. is er een nieuwe bijeenkomst belegd. 

Nadere info volgt.  

Indien jullie vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande mededelingen 

neem dan contact op met één van onze bestuursleden. 

 

Namens het bestuur 

Douwe Ploeg  


