
Bestuursmededelingen februari 2018 

Om u als betrokkene beter op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze prachtige 

vereniging gaan wij vanaf nu na elke bestuursvergadering de belangrijkste 

acties/ontwikkelingen/uitvoeringen met u delen. 

 

Wij willen op deze manier met name de communicatie binnen onze vereniging verhogen. 

 

Algemene zaken 

Het bestuur is door onderbezetting de afgelopen jaren veel bezig geweest met de korte termijn, ad-

hoc problemen oplossen en ervoor zorgen dat de trein blijven rijden. Alle commissies zijn 

ondertussen goed bemand en daardoor kan het bestuur zich gaan richten op beleid. Om dit gestalte 

te gaan geven gaan we alle beleidsplannen opnieuw bekijken en daar waar nodig actualiseren. 

Tevens wordt hier een aparte vergadering voor belegd. 

 

Jongstleden heeft het eerste oriënteerde gesprek met VV Minnerstga plaats gevonden. De 

totstandkoming van het gesprek bij Minnerstga is op dezelfde manier ontstaan als bij ons. In de 

ledenvergadering is door de leden van Minnerstga toestemming gegeven om in gesprek te gaan met 

onze vereniging. Hoe de samenwerking zich verder zal ontwikkelen is nog niet concreet. Zodra er wel 

concrete zaken zijn dan zullen we dit bij de leden gaan raadplegen. 

 

De toiletten en de riolering zijn in de maand januari verbouwd. Het resultaat is prachtig, hier kunnen 

we weer jaren mee verder. Namens het bestuur willen we alle betrokken partijen hartelijk danken 

voor hun inzet. Een specifieke blijk van waardering mag richting Jasper Dobben, een groot deel van 

de werkzaamheden uitgevoerd, planning gecoördineerd, zonder Jasper niet dit resultaat, JASPER 

BEDANKT!! 

 

Kantine commissie  

Bij de kantinecommissie is de vraag naar vrijwilligers nog steeds groot, zowel voor achter de bar als 

voor de schoonmaak. Tevens is het belangrijk bij de registratie van nieuwe leden dat deze goed 

invullen welke vrijwilligers taak zijn willen gaan doen. 

 

De bierprijs zal vanaf 1 maart verhoogd worden, tapbier gaat naar € 1,80 en een flesje naar € 2,00. 

De motivatie hiervoor is om meer inkomsten te genereren voor een betere exploitatie. 

Op vrij korte termijn zal de pin ook geïnstalleerd worden in de kantine. Dit brengt ook kosten met 

zich mee.  

 

Activiteiten commissie 

In de maand februari is de activiteitencommissie heel actief geweest. Het darttoernooi heeft 

plaatsgevonden. Bijna 30 dartliefhebbers kwamen hierop af.  

Op zaterdag 17 februari heeft het vrijwilligersfeest plaats gevonden waarbij het thema “boerderij” 

was. Een prima opkomst met een prima verzorgde avond. 

Tevens gaat de activiteitencommissie in februari aan de slag met de eerste voorbereidingen op het 

Hemelvaarttoernooi. 

 

Jeugdbestuur 

Ook dit jaar doet SCB weer mee met de Poiesz actie. Graag een vriendelijk verzoek om de komende 

periode uw boodschappen bij de Poiesz in Menaldum te gaan doen. 



In de maand februari vinden de kennismakingtrainingen weer plaats en gaat de voetbalschool ook 

weer van start. 

Het contract met Jando van der Wal zal in overleg met elkaar niet verlengd worden. Hierdoor zullen 

we op zoek moeten naar een nieuwe pupillen trainer/coördinator. 

 

Technische commissie 

De basis voor het volgende seizoen is alweer gelegd door de TC, veel gesprekken hebben 

plaatsgevonden wat geresulteerd heeft in het feit dat de meeste trainers hun contract hebben of 

gaan verlengen. Met een aantal moet nog gesprekken plaatsvinden maar dat ziet er ook positief uit. 

Wel moeten we op zoek naar een vervanger voor Andries Rinsma onze huidige trainer voor de 

dames. 

 

Sponsorcommissie  

Op vrijdag 16 februari heeft er weer een sponsorbijeenkomst plaatsgevonden. De laatste was alweer 

een paar jaar terug. Een goed georganiseerde bijeenkomst met een strak programma, bezoek aan de 

Elfstedenhal, bierproeverij en een heel authentiek verhaal van Jan Ykema. 

 

Tevens zijn er weer een aantal sponsoren bijgekomen. De uitbreiding van de sponsorcommissie 

begint meteen zijn vruchten af te werpen. De nieuwe sponsors die we mogen verwelkomen zijn 

Groenhout Financiële Diensten en Winters Installatietechniek.  

 

De voorzitter 

  

 

 


