
 

 

Bestuursmededelingen september 2018 

 

Het bestuur heeft moeten besluiten om Jan Andries Herder te ontheffen uit zijn functie als secretaris. 

De secretaris heeft binnen de vereniging een spilfunctie in de communicatie. Het is dus wenselijk dat 

aan deze taak een optimale invulling wordt gegeven. Dit bleek helaas niet het geval te zijn. Daarom 

heeft het bestuur na overleg unaniem besloten JAKOB DOBBEN als secretaris te benoemen. De 

contactgegevens op de site alsook bij de diverse organisaties zijn inmiddels aangepast.  

 

De pinautomaat blijft een verhaal apart binnen onze vereniging. De batterij van het apparaat heeft 

het begeven waardoor pinnen niet meer mogelijk bleek. Er is inmiddels een nieuw exemplaar 

besteld. Wij hopen dan ook dat er weer op korte termijn met de pas kan worden betaald. Tot die tijd 

vragen wij jullie om contant af te rekenen.  

 

Het bestuur is in navolging van de Algemene Ledenvergadering in gesprek met o.a. Gosse Tijsma en 

Haije Hoekstra om na te gaan wat voor onze vereniging de beste opties zijn om te “vergroenen” op 

het gebied van energie. Kostenbesparing is hier meer dan wenselijk, maar ook realistisch. Zodra 

hieromtrent meer bekend is zullen wij dit vermelden. 

 

In navolging van vorig jaar heeft het bestuur besloten nogmaals de nieuwjaarsreceptie te organiseren 

in combinatie met overige verenigingen uit het dorp. Wij zijn een vereniging die maatschappelijk 

betrokken wil zijn. De nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl is hier een exponent van. Wel is besloten om 

dit punt op de komende Algemene Ledenvergadering met onze leden te bespreken ten einde een 

standpunt in te nemen voor de komende jaren en tegemoet te komen aan de wensen van onze 

leden.  

 

In het kader van de AVG zijn de leiders van de diverse jeugdteams benaderd om de spelers een 

formulier te verstrekken over de privacy, specifiek het maken van foto’s en de publicatie hiervan. 

Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend kan dit gemaild worden naar privacy@scberlikum.nl 

Ook zal er binnenkort een bord bij de hoofdingang worden geplaatst waarop wordt gemeld dat er op 

het terrein foto’s worden gemaakt welke kunnen worden gepubliceerd. Het betreden van het terrein 

betekent dat men hiermee akkoord gaat.  

 

Door de drukke agenda van het bestuur is besloten de Algemene Ledenvergadering te verschuiven 

naar 16 november a.s. 

 

Het is geen nieuws dat het werven van vrijwilligers een steeds groter probleem vormt binnen het 

verenigingsleven. Ook binnen onze vereniging is dit merkbaar op een wijze die steeds nijpender 



wordt. In dit nog prille seizoen waarin alleen nog maar bekerwedstrijden zijn gespeeld zijn er reeds 

problemen geconstateerd bij het vervoer van teams naar uitwedstrijden. Er zijn ouders die geen tijd 

vrij willen maken om mee te gaan naar uitwedstrijden om daar het team waar óók hun kind in speelt 

aan te moedigen.  

Ook de bezetting van de kantine is onderhand een groot probleem, dusdanig dat al een enkele maal 

de kantine tijdens wedstrijden gesloten is gebleven. Ternauwernood is door de inzet van een vaste 

groep vrijwilligers onlangs voorkomen dat ook tijdens wedstrijden op zaterdag de kantine gesloten 

zou blijven.  

Namens het bestuur doe ik hierbij een oproep aan alle leden je bij het bestuur of onze vrijwilliger 

coördinator JD aan te melden om actief mee te helpen onze vereniging in leven te houden. Niet 

alleen consumeren maar ook participeren!!  

 

Namens het Bestuur 

Douwe Ploeg 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


