
Bestuursmededelingen naar aanleiding van de bestuursvergadering op 5 november jl. 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 19 maart jl. zijn de navolgende zaken besproken: 

• Vrijdag 16 november a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Plaats. 

Aanvang 20.00 uur in de kantine van onze club. Jullie aanwezigheid wordt zeer op 

prijs gesteld. De agenda e.d. vinden jullie op onze website www.scberlikum.com  

• In vervolg op de voorjaarsvergadering waar de meningen zijn gepeild over een 

rookvrij sportcomplex heeft het bestuur besloten met ingang van 1-1-2019 ons 

sportcomplex rookvrij te verklaren gedurende de wedstrijden van onze 

jeugdelftallen. Concreet betekent dit vooralsnog dat er op zaterdagen tot 13.00 uur 

wordt verwacht van de leden en de bezoekers dat zij niet roken op en om de velden. 

Hierbij begint het sportcomplex bij de muur van de eerste kleedkamers. De motivatie 

om het rookvrij beleid ook bij onze vereniging te introduceren is de mening van het 

bestuur dat roken en sport niet samengaan. Voor vragen en verdere argumentatie 

verwijzen wij naar de bijlage.  

                                                  

 

• Twee jaar geleden is op de ledenvergadering het zgn Buddysysteem besproken. 

Wanneer er buiten de reguliere competitie wedstrijden plaatsvinden op momenten 

dat de kantine normaliter is gesloten, wordt er een beroep gedaan op spelers van 

een vooraf als buddyteam gekoppeld elftal om de kantinebezetting op zich te nemen. 

Helaas moeten we constateren dat deze afspraak meer niet dan wel wordt 

nagekomen. Wij als bestuur doen een dringend beroep op jullie medewerking om de 

gemaakte afspraken na te komen. Samen Maakt Sterk geldt ook hier. Vandaag help jij 

en morgen is er een ander die jou helpt. We hebben elkaar keihard nodig om onze 

vereniging toekomstperspectief te geven!  

• In oktober jl. is er overleg geweest met de gemeente over de nieuwe sportnota. Het 

(financieel-) sportbeleid van de drie gefuseerde gemeenten dient op één lijn gebracht 

te worden. Gemeente Waadhoeke vindt inspraak van verenigingen belangrijk. Op 11 

december a.s. wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het verlengde hiervan. Wij 

zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang. 

• De gemeente Waadhoeke organiseert samen met o.a. SC Berlikum de introductie in 

de regio van Walking Football. Inmiddels zijn er een zestal deelnemers uit Berltsum 

welke inmiddels enorm enthousiast zijn. De komende 4 weken is er op 

dinsdagochtend gelegenheid om aan te sluiten. Voor informatie hieromtrent kan 

contact worden opgenomen met Douwe Ploeg   



• Het bestuur heeft een eerste aanzet gegeven tot het verduurzamen van ons 

sportcomplex. Op woensdag 7 november jl. is er overleg geweest met een aantal 

deskundigen op dit gebied, te weten Haaye Hoekstra, Durk Miedema, Edwin de Boer 

en Gosse Tijsma. Deze zgn. energiecommissie heeft de eerste acties uitgezet. We 

houden jullie op de hoogte omtrent de voortgang.  

• Zoals reeds gemeld via onze website heeft het bestuur na overleg met TC en 

spelersraad een gesprek gehad met onze hoofdtrainer Jelke Nijboer. In onderling 

overleg is besloten dat het contract van Jelke niet zal worden verlengd. Inmiddels 

heeft de TC een vacature uitgezet waarop de eerste reacties zijn ontvangen. Omtrent 

de voortgang hiervan houden we jullie op de hoogte 

• Nog meer trainersnieuws. Tjibbe Ferwerda, trainer van de JO-19 en JO-17 heeft te 

kennen gegeven volgend jaar niet meer beschikbaar te zijn als trainer. Ook hier zal de 

TC actie ondernemen. 

 

Namens het Bestuur  

Douwe Ploeg (voorzitter) 

 

                                                               


