
 

 

 

Commissie verslagen seizoen 2020/2021  
  

Kantine commissie  

De commissie bestaat uit 2 leden.  Jolanda van der Ploeg en Annemieke de 

Zwijger. 

Annemieke is voorzitster van de commissie. Ze doet de inkoop en contacten 

met de leveranciers en vertegenwoordigers. Ook voor onderhoud tap en koffie 

apparaat e.d. 

Ze maakt planning voor de schoonmaak en heeft de sleutel in beheer, die de 

mensen dan gebruiken. De planning wordt na de winterstop van haar 

overgenomen door Petra Lautenbach(  zij wilt niet in commissie) 

(Voor nood kunnen mensen kas bij haar regelen als  Klaske niet thuis is.) 

Jolanda van der Ploeg maakt het rooster voor de vrijwilligers achter de bar. 

Zowel voor de donderdag en de zaterdagochtend en -middag. Als er op 

andere dagen gebruik gemaakt moeten worden van de kantine is het team (of 

buddy van het team), die dan speelt, verantwoordelijk iemand te zoeken voor 

achter de bar.  

Wel moet degene die alcohol verkoop achter de bar in bezit zijn van een IVA 

certificaat. Deze is eenvoudig online te halen en dan kun je dus al snel achter 

de bar staan. 

De kas werd gedaan door Klaske Faber. Vanaf 1 oktober zijn we volledig 

overgegaan op pin. Eventueel is er een kleine kleingeld kas in kantine voor 

nood. 

Inkoop is na Corona stop in prijs gestegen . We zullen de prijzen weer moeten 

gaan bekijken en zo nodig na de winterstop verhogen. 

Deze commissie is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het is altijd een 

hoop gepuzzel om alle dagen alles weer bezet te krijgen. 

Ook de schoonmaakgroepjes worden minder. We proberen het zo in te delen, 

dat iedereen maar 1 keer per half seizoen wordt ingeroosterd. De meeste 

groepjes bestaan uit 3 personen en zijn 1 ½ uur per keer bezig. 

>>  Dus zou je graag iets voor de club willen betekenen in de kantine  

      meld je aan bij Jolanda of Annemieke.!! 

 

Annemieke en Jolanda 

  



 

 

 

Technische Commissie SC Berlikum. 

Bestaande uit: 

Jakob Dobben      - afgevaardigde bestuur + 1e en 2e selectie 
Jouke Tuinstra     - 1e en 2e selectie 
Hein Joostema     - Jeugd 
Conrad van Briel   - Rest senioren 
Ilse Hengst  - Dames zaken. 
 
Als technische commissie houden we al in een vroeg stadium van het seizoen 

bezig met het volgende seizoen. De invulling van de trainers is daarbij een 

belangrijke taak, voor de TC betreft dit de betaalde/gediplomeerde trainers. 

Van SCB 1, 2, de JO19, JO17 en JO15, de Hoofd Jeugdopleiding, de 

damestrainer van de BMJ en de keeperstrainer. 

De team en selectie samenstelling wordt samen met de betreffende trainers 

bepaald en besproken en regelmatig vindt er een evaluatie plaats. Als de 

teams en selectie samenstelling bepaald is, begint de puzzel, namelijk het 

opzetten van het trainingsschema voor een heel seizoen. Dit verloopt altijd op 

een goede en prettige manier, hierin wordt er samengewerkt met de 

jeugdcommissie om alles passend te maken. 

Bij de senioren zijn SCB 1 en SCB 2 de prestatie teams, SCB 3 en SCB 4 (7 

tegen 7) de recreatieteams, de TC bemoeit zich niet met de opstellingen van 

de teams, wel wordt er regelmatig gesproken met de trainers, over het plan 

van aanpak. Voor SCB 3 en SCB 4 is de insteek op een prettige manier de 

sport beoefenen, met plezier en beleving de trainingen en wedstrijden 

afwerken en dat lukt erg goed op dit moment. 

De damesafdeling BMJ heeft een prestatie team, dames 1 en een 

opleidingsteam dames 2, daarnaast is er voor de dames de mogelijkheid om 

in de zaal te spelen of aan te sluiten bij de dames 30+ op de vrijdagavond. 

Kortom, er wordt breed ingezet zodat iedereen met plezier de sport kan 

beoefenen, de samenwerking loopt prima. 

De jeugdafdeling staat er uitstekend op, alle categorieën zijn bezet. Alle 

teams zijn voorzien van goede trainers (gediplomeerd van JO19 tot JO13). In 

de onderbouw zijn veel oud spelers van SCB actief, maar ook selectie en 

jeugdspelers welke een team training geven en coachen op de zaterdag. We 

zijn hier heel erg content mee, de betrokkenheid is groot.  

Gelukkig kunnen we na een vervelende "Corona" periode ons nu weer richten 

op het voetbalspel en alles wat erbij komt en dat doen we graag!  

" Zaterdag, de mooiste dag van de Week", de TC. 



 

 

 

Activiteiten Commissie. 

Door Corona zijn er geen activiteiten georganiseerd. 
 
 

 

Sponsor Commissie. 

Het afgelopen jaar is de eerste Presentatiegids van SC Berlikum tot stand 
gekomen door inspanningen van de mensen van de sponsorcommissie. Dit 
glossy blad is door leden en sponsoren enthousiast ontvangen. In de tijd dat 
het voetbal op een laag pitje stond was dit een fantastisch medium om weer 
even het clubgevoel te ervaren.  
Voor het overige stonden de activiteiten van de sponsorcommissie op een 
laag pitje omdat het ook het bedrijfsleven min of meer stil kwam te liggen. Wel 
is er rond kerst een kleine attentie gezonden naar de sponsoren. Dit als dank 
voor het feit dat vrijwel alle sponsoren onze club trouw zijn gebleven ondanks 
de moeilijke tijd waarin we verkeerden. 
 
 

 

Energie Commissie. 

De energiecommissie heeft in het Coronajaar hard gewerkt aan het 
voorbereiden van de plannen om sportcomplex De Koekoek energieneutraal 
te maken. Er is een compact maar helder rapport samengesteld door 
Miedema Planning, waarin inzichtelijk is gemaakt waar de zgn. “quick wins” 
zitten en welke omvangrijkere aanpassingen er dienen te worden gedaan om 
het gestelde doel te realiseren. Een aantal zaken die aangepast 
kunnen/moeten worden zijn bijv.: het vervangen van binnen- en 
buitenverlichting alsmede de verlichting rond het veld door LED-verlichting, 
het optimaal isoleren van de gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen, het 
vervangen van de verwarmings-/warmwaterinstallatie en het vervangen van 
de diverse koelingen door één koelcel. In het verlengde hiervan is een 
begroting opgesteld alsmede een opzet van hoe e.e.a. gefinancierd kan 
worden. 
 
 

  



 

 

 

Jeugd Commissie. 

Als jeugdcommissie houden wij ons met verschillende zaken bezig met 
betrekking tot de gehele jeugdafdeling.  
De taken bestaan onder andere uit:  

• de indeling van de teams,  

• het faciliteren en organiseren van alle zaken rondom het functioneren 
van de teams,  

• ledenwerving,  

• organiseren van activiteiten (zoals een slotdag),  

• coördineren, deelnemen en uitzetten van acties (zoals de Poiesz 
actie).  
 

Kortom wij, als JC, doen er alles aan om de jeugd zo plezierig mogelijk te 
kunnen laten voetballen. 
 
 
 


