
Bestuursmededelingen september 2019 

 

De vakanties zijn weer voorbij! De voetballers zijn weer los en ook de mensen van de commissies het 

bestuur hebben de eerste vergaderingen van het nieuwe seizoen weer gehad. Ook het bestuur heeft 

vergaderd en dus wordt het tijd om jullie weer bij te praten, dan wel hier en daar het geheugen weer 

wat op te frissen omtrent afspraken die we afgelopen seizoen hebben gemaakt! 

 

Algemene Ledenvergadering  

Op 11 oktober a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van onze club. 

Aanvang 20.00 uur. De (voorlopige-) agenda zal één dezer dagen op de site worden geplaatst. Hierbij 

nodigen wij al onze leden alvast van harte uit om aanwezig te zijn. 

 

Keimpe Jansma wedstrijdsecretaris 

Zoals jullie reeds op de site hebben kunnen lezen heeft het bestuur Keimpe Jansma bereid gevonden 

om de functie van wedstijdsecretaris binnen onze vereniging op te pakken. Keimpe is voor de 

ouderen onder ons geen onbekende. In het verleden heeft hij binnen onze club diverse functies 

gehad, o.a. als secretaris van het Hoofdbestuur. Met zijn ervaring en enthousiasme is Keimpe een 

aanwinst voor onze vereniging. Keimpe, welkom! 

 

Samenwerking damesvoetbal  

Zoals inmiddels bekend heeft de damesafdeling van SCB een samenwerkingsverband met VV 

Minnertsga en VV St Jacobiparochie. Daar waar vorig jaar Dames 2 alleen binnen deze zgn. ST viel 

hebben wij gezien de (krappe) aantallen dames en de meisjes besloten alle damesteams onder te 

brengen binnen deze ST. Hierdoor wordt er meer flexibiliteit gecreëerd doordat spelers ook voor de 

andere damesteams mogen uitkomen. Ook hebben we hierdoor voldoende meisjes om deze in 

meisjesteams (MO-15 en MO17) te laten voetballen i.p.v. gemengd met de jongens.   

Helaas hebben we inmiddels moeten besluiten om Dames 2 terug te trekken, dit omdat er om 

diverse redenen uiteindelijk te weinig dames waren om structureel twee teams op de been te 

kunnen brengen. Om toch zoveel mogelijk dames ieder weekend te kunnen laten voetballen hebben 

wij contact gezocht met de KNVB om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk zou zijn om op 

vrijdagavond een 7-tal te laten uitkomen in competitieverband. Helaas is gebleken dat dit in de 

nabije regio niet mogelijk is. Bestuur en TC doen hun uiterste best om de dames hoe dan ook 

betrokken te houden bij de diverse teams.  

 

Seniorenteams 

In tegenstelling tot vorig seizoen, waar SCB nog actief was met vier seniorenteams, hebben de 

omstandigheden ons gedwongen om dit jaar slechts met drie teams in te schrijven om deel te nemen 

aan de competitie. Voor de zomer heeft het Bestuur in nauwe samenwerking met de TC 

geïnventariseerd hoeveel spelers er bereid waren om een seizoen lang structureel op zaterdag te 

willen voetballen. Helaas bleef de teller steken op een kleine 20 spelers, waaronder nog een aantal 

twijfelgevallen. Vanuit de positieve grondhouding van Bestuur en TC hebben wij ondanks de 



vastgesteld aantallen aanvankelijk toch 4 teams ingeschreven. Toen echter duidelijk werd dat de 

eerder getrokken conclusie qua aantallen bewaarheid werd hebben wij ook hier moeten besluiten 

het vierde team terug te trekken. Jammer, omdat we ruim 30 leden hebben die onder de zgn. rest-

senioren vallen! 

Rookvrije Generatie (reminder) 

Het Bestuur heeft geconcludeerd dat men zich over het algemeen goed houdt aan het Rookverbod 

wat op 1 januari 2019 is ingegaan. Toch zijn er nog steeds mensen die deze afspraak, welke door de 

leden is genomen op de ALV in november 2018, aan hun laars lappen. Vandaar deze reminder. Het 

rookverbod geldt voor wedstrijden welke door de jeugd worden gespeeld (dus ook op doordeweekse 

dagen), maar in ieder geval op zaterdagen tot 13.00 uur. Wanneer het sportterrein wordt betreden 

(bij de parkeerplaats) mag er niet meer gerookt worden. Dit staat ook duidelijk met borden 

aangegeven.  

 

Openingstijden kantine 

De Gemeente heeft onlangs een besluit genomen inzake Harmonisatie Drank- en Horecaverordening. 

Hieronder vallen ook de sportverenigingen binnen de Gemeente Waadhoeke. De openingstijden van 

de kantine zijn voor maandag t/m vrijdag gesteld op 20.00 uur tot 23.30 uur. Dit betekent dat de 

kantine om 23.30 uur leeg moet zijn, met uitzondering van de mensen die belast zijn met de 

schoonmaak etc.  

Op zaterdagen zijn de openingstijden vrijwel onveranderd. Voor afwijkende 

openingstijden/activiteiten dient er door het Bestuur een vergunning te worden aangevraagd.  

De Gemeente heeft aangekondigd streng te zullen handhaven. Wij verzoeken jullie dan ook tijdig de 

kantine te verlaten en de aanwijzingen/instructies van de vrijwilligers hierbij op te volgen. 

Onveranderd geldt dat er jongeren onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken! 

  

Energiecommissie 

De energiecommissie bestaande uit Haaije Hoekstra, Durk Miedema, Gosse Tijsma, Edwin de Boer, 

Tjitte Dijkstra en ondergetekende heeft naar aanleiding van een nulmeting inmiddels een plan van 

aanpak gemaakt. De insteek is om voor zover mogelijk energieneutraal te worden. Hierbij wordt o.a. 

worden gekeken naar de wijze van verwarmen, de wijze waarop de muren en daken zijn geïsoleerd, 

de warmwatervoorzieningen, de koelingen, het plaatsen van zonnepanelen, maar ook het vervangen 

van de verlichting bij het eerste veld door Ledverlichting. Naast dit plan van aanpak zijn we uiteraard 

ook druk bezig uit te zoeken hoe we e.e.a. kunnen financieren en welke partijen hierin iets kunnen 

betekenen.  

Kantinecommissie 

De kantinecommissie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de barbezetting op 

zaterdagmiddagen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Jolanda van der Ploeg op 

telefoonnummer 0620 405 121. 

Zaterdagochtend wordt van ouders van jeugdspelers verwacht dat zij per seizoen tweemaal achter 

de bar meedraaien.   

 



Scorebord defect! 

Door velen is het inmiddels opgemerkt, het scorebord is buiten gebruik. Dit is te wijten aan 

problemen met de elektronica in het scorebord zelf. Waarschijnlijk moet het binnenwerk in zijn 

geheel worden vervangen. Wij zijn bezig met het opvragen van offertes omdat deze vervanging een 

kostbare aangelegenheid lijkt te zijn. Daarnaast kost dit ook de nodige tijd. Wij vragen uw geduld en 

begrip in deze situatie! Zodra het kan zullen wij niet verzuimen het gebruik van het scorebord in ere 

te herstellen! 

De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 30 september.  

 

Namens het Bestuur 

Douwe Ploeg 

Voorzitter 

 

 


