
Bestuursmededelingen februari 2019 

 

Het is al weer enig tijd geleden dat wij de bestuursmededelingen hebben gepubliceerd. Vanaf nu is 
het de bedoeling dat dit weer maandelijks zal plaatsvinden. 

 

Rookvrije Generatie 

Vanaf 1 januari 2019 geldt er op zaterdag een algeheel rookverbod. Op de ALV in november is dit  
door de leden op voorstel van het bestuur besloten. Het rookverbod geldt voor wedstrijden welke 
door de jeugd worden gespeeld, maar in ieder geval op zaterdagen tot 13.00 uur. Wanneer het 
sportterrein wordt betreden (bij het verlaten van de parkeerplaats) mag er niet meer gerookt 
worden. 

 

Privacywetgeving 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben meegekregen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in mei 2018 in werking getreden. De AVG heeft ook gevolgen voor SC Berlikum en haar 
leden.  Vandaar dat wij inmiddels verschillende maatregelen hebben genomen om hieraan te 
voldoen, te weten:   

- het plaatsen van een privacyverklaring op onze website   
(https://www.scberlikum.nl/397/privacyverklaring/) 

- het toevoegen van een toestemmingsverklaring aan ons inschrijvingsformulier 
- het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door de bestuursleden 
- het inventariseren van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens van onze leden en 
het inperken van deze lijst 
- etc.  

Daarnaast hebben we onze bestaande leden gevraagd om een toestemmingsverklaring te 
ondertekenen. Hiermee hebben we kunnen inventariseren wie er akkoord gaat met het maken van 
wedstrijdfoto’s en de publicatie daarvan op onze social media kanalen.  

Dankzij de reeds ingevuld verklaringen en inventarisatie daarvan hebben we als bestuur besloten dat 
er gedeeltelijk een einde komt aan de ‘fotostop'. Er mogen weer foto’s gemaakt  worden van onze 
senioren-teams (spelers vanaf 18 jaar). Helaas is dit voor de jeugdteams nog niet het geval omdat wij 
van het merendeel van de ouders geen getekende verklaring hebben mogen ontvangen. Hierbij 
alsnog het verzoek om daar waar gewenst z.s.m. een getekende verklaring af te geven bij de leider of 
trainer ten einde een einde te maken aan de (gedeeltelijke-) fotostop! 

Indien je als lid van Sc Berlikum nog geen toestemmingsverklaring hebt ondertekend mag je een mail 
sturen naar privacy@scberlikum.nl, zodat er een verklaring jou kant op komt.  

 

 

 



 

Voorjaarsvergadering 

In het voorjaar organiseert het bestuur weer een voorjaarsvergadering. Deze zal naar verwachting in 
mei worden gehouden. De voorjaarsvergadering is de plek waar je inspraak krijgt in het te voeren 
beleid. Zodra de datum bekend is zal deze worden gecommuniceerd. 

 

Energiecommissie 

Het is al weer enige tijd geleden dat de energiecommissie bijeen is geweest. Er zijn een aantal 
actiepunten uitgezet welke enige tijd op zich hebben laten wachten. Inmiddels is er een zgn. 
nulmeting geweest. Hierbij is gekeken naar de huidige stand van zaken qua duurzaamheid. Daarnaast 
is er geïnventariseerd welke maatregelen dienen te worden genomen om een duurzaam 
sportcomplex te realiseren. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie informeren. 

 

Kantinecommissie 

Er is een eerste aanzet gegeven richting de gezonde kantine. Op zaterdagen staat er een schaal met 
verschillende soorten fruit. Gebleken is dat dit zeer op prijs wordt gesteld door de jeugd. Daarnaast 
wordt er gekeken hoe we het assortiment verder kunnen uitbreiden met gezonde producten zoals 
bijvoorbeeld popcorn en broodjes met gezond beleg. De gezonde kantine blijft dus in beweging.  

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is druk met de voorbereidingen voor de vrijwilligersavond welke wordt 
gehouden op zaterdag 23 februari a.s.. Net als voorgaande jaren is het een themafeest. Verkleden 
wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. Als bestuur nodigen wij alle vrijwilligers uit om aanwezig 
te zijn. Wanneer dit als landrot is (dus niet verkleed) dan is dat ook prima. Gewoon komen! 

Ook zijn de voorbereidingen voor het Hemelvaarttoernooi weer begonnen. Al met al weer veel actie 
in de club! 

 

Jeugdcommissie 

De Poiesz-actie is weer van start gegaan. Afgelopen zaterdag hebben de diverse teams onze club 
gepromoot met als resultaat dat velen hebben besloten de munten in de buis van SCB te mikken. 
Dank aan leiders, ouders en jeugdleden die zich sterk hebben gemaakt om onze club te promoten. 

Het bestuur voert gesprekken met Minnertsga en St Jacobiparochie om de samenwerking uit te 
breiden richting de meisjesteams (MO-15 en MO-17). Zodra er meer bekend is volgen ook 
hieromtrent nadere mededelingen. 

 

 

 



 

Technische Commissie 

Zoals jullie wellicht hebben gelezen op onze website hebben wij Wibo de Brouwer aangesteld als 
trainer van de eerste selectie voor volgend seizoen. Daarnaast heeft Gerd Hoekstra aangegeven zijn 
verblijf met een jaar te willen verlengen. Voor de JO-19 is een trainersduo aangesteld, te weten Henk 
vd Baan en Feike Vrieswijk. Wij als bestuur zijn erg blij dat de TC slagvaardig heeft gehandeld en de 
ontstane vacatures snel zijn ingevuld. 

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is er de afgelopen periode weer in geslaagd nieuwe sponsoren aan te trekken. 
Wij verwelkomen per heden:  IJnema Installatiebedrijf en Triemstra Rijschool.  

 

Tot zover het nieuws uit de vereniging. De volgende Bestuursvergadering staat gepland voor dinsdag 
12 maart as. Daarna kunnen jullie de volgende editie van de Bestuursmededelingen verwachten. 
 

Uit bovenstaande mag geconcludeerd worden dat er volop leven in de brouwerij is en dat er door 
vrijwilligers een mooie dynamiek ontstaat in onze club. Wil je ook eens ervaren hoe het is om als 
vrijwilliger mee te draaien in de kantine, in een commissie of anderszins, neem dan contact op met 
één van de bestuursleden. Vele handen maken licht werk, ofwel Samen Maakt Sterk. 

 

 

Namens het Bestuur 

Douwe Ploeg 
Voorzitter 

 

 


