
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

De ALV 2020 kon, door alle beperkingen die ons waren opgelegd als 

gevolg van COVID-19, niet fysiek plaats vinden. 

We hebben er daarom voor gekozen de belangrijkste punten d.m.v. een 

mailing met bijlagen met jullie te delen, als ware het een (schriftelijke-) 

Algemene Ledenvergadering. Reageren kon middels een reply op de 

mail. Er was gesteld, dat afhankelijk van de reacties, bekeken zou 

worden of er nog een vervolg moest komen. Dit kon schriftelijk zijn, 

maar ook digitaal.  
 

We hebben twee (2) reactie’s gekregen.  

Edwin de Boer:  

“Prima om het op deze manier te doen.Complimenten aan het bestuur voor de 

getoonde inzet in deze moeilijke periode met complimenten aan het bestuur over de 

gekozen methode” 

Ronald Brouwer: 

“Het is een oplossing om zo de jaar vergadering te doen maar ik vraag mij af of dit 

een juiste vorm is. Via een teams / zoom / skype vorm of iets in die trant zou het ook 

mogelijk zijn en zou je toch een digitale vergadering kunnen houden en kun je ook 

als vereniging de juiste vragen stellen etc. 

Voor zover ik alles heb kunnen zien ben ik er wel mee akkoord. :-)” 

 

Hieronder nogmaals de inhoud van de schriftelijke ALV met de besluiten in het 

Oranje.    

Het seizoen 2019-2020 

Na de bijgevoegde opening van deze virtuele schriftelijke vergadering, onderstaand 

de van belang zijnde zaken die anders tijdens de reguliere ALV waren besproken.  

In 2019 hebben wij de ALV georganiseerd op 11 oktober 2019. De notulen van deze 

vergadering treffen jullie bijgaand aan. Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat 

jullie zowel inhoudelijk als tekstueel akkoord zijn met dit verslag, wat is opgemaakt 

door Annemarije Travaille. Wij danken haar  voor het opstellen hiervan.  

Een terugkerend iets op de agenda van de ALV is het punt “Waar zijn/gaan we als 

bestuur mee bezig”. In het kader hiervan kan ik melden dat de navolgende zaken op 

de rol staan: 

- Nieuw vrijwilligersbeleid onder het motto “iedereen doet mee want samen 

maakt sterk”. Er zal bij het hervatten van de activiteiten een beroep op allen 



 

 

worden gedaan om niet alleen te consumeren maar ook te participeren 

binnen de vereniging! 

- Samen met Rabobank en Sport Fryslan werken aan een sterke vereniging 

voor de komende jaren. Hierin staat de vraag “wat voor vereniging willen wij 

zijn” centraal. Zodra dit weer kan gaan wij in gesprek met groep mensen dien 

een afspiegeling vormen van de leden van onze vereniging. 

- Verduurzamen sportcomplex. Dit verloopt stroperig doordat partijen 

allemaal in de ban zijn van Corona. Langzaam maar zeker worden de 

activiteiten op dit vlak weer opgepakt. Ook Sport Fryslan kan/zal hierin 

participeren. De samengestelde werkgroep, bestaande uit Haaye Hoekstra, 

Durk Miedema, Gosse Tijsma en Edwin de Boer is nog steeds enthousiast, 

ondanks alle vertraging. 

- Het vieren van het 50-jarig bestaan in 2022. De mogelijkheden maar ook de 

onmogelijkheden gezien het virus, maar zeker gezien de financiële situatie 

die onder druk staat. 

Doordat we zijn geconfronteerd met allerhande beperkingen op het gebied van 

vergaderen en doordat partijen zoals de gemeente andere prioriteiten hebben a.g.v. 

COVID-19, zijn de punten van de vergadering van 2019 ook weer punten die we hier 

terugzien. Daar waar er vragen zijn willen we jullie nogmaals vragen deze vooral te 

stellen.  

Bijgevoegd treffen jullie het financieel verslag van onze penningmeester aan. 

Daarnaast zijn de bevindingen van de kascommissie bijgevoegd. Vandaar dat hieraan 

in dit verslag verder geen aandacht wordt besteed. Wel danken wij langs deze weg 

onze penningmeester Tjitte Dijkstra voor alle inspanningen die hij verricht om de 

financiën op orde te houden. Daarnaast willen wij de leden van de kascommissie, 

Dirk Jan Posthumus en Freerk Tuinenga, dank zeggen voor hun inzet.  

In aanvulling op dit punt zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de kascommissie, 

vooreerst als reserve. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris. 

Het jaarverslag van de secretaris treffen jullie bijgaand aan. Gelieve dit document 

door te lezen. Dank aan Jakob Dobben hiervoor. 

Voor wat betreft de bestuursverkiezingen het volgende. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 

- Douwe Ploeg, voorzitter 

Douwe Ploeg is herkozen 

Verkiesbaar 

- Keimpe Jansma, Bestuurslid Algemene Zaken 

Keimpe Jansma is gekozen 

 



 

 

Tussentijds afgetreden  

- Annamarije Travaille 

- Renuka Brouwer 

Zoals reeds eerder aangegeven is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen, zeker 

ook voor wat betreft het financiële gedeelte. De vragen kunnen worden ingediend 

door een reply op de ontvangen mail of door deze LINK in dit document aan te 

klikken.  De vragen zullen zoveel als mogelijk schriftelijk voor alle leden zichtbaar 

worden beantwoord. Daar waar nodig en/of gewenst is het mogelijk een digitaal 

overleg hieraan te wijden, dit ter beoordeling aan het bestuur. 

Er zijn geen vragen gesteld over het financiele gedeelte. 

De kascommissie stelde voor om de penningmeester decharge te verlenen. Obv de 

verkregen reacties is dit bekrachtigd. 

 

Met sportieve groet, 

 

Het Bestuur van SC Berlikum 
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