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NOTULEN  v.v. Blue Boys – Algemene ledenvergadering 27 november 2019 
 

Datum Tijd Locatie 
27-11-2019 20.00 – 22.00 Kantine De Blauwe Kamp 

 
Voorzitter : Jeroen Goote 
Notulist : Wilgert Dekker 
Aanwezigen : Sietze van Houten, Freerk Schaap, Anne Bok, Klaas Wiersma, Fokke Veenstra, Harm 

Tolsma, Klaas Weening, Jesse Mulder, Teun Geertsma, Johan Bijlsma, Rik Wemer, 
Hendrik Jan de Vries, Klaas Hielkema, Sieb de Haan, Bertus Oosterwoud, Lusten 
Idsinga, Auke Hoekstra, Cobi Lageveen, Wiesje Keizer, Marco van Houten, Peter 
Machiela, Jeroen Goote, Martin Lageveen, Reinskje Kalsbeek, Jeffrey van Dasselaar 
en Wilgert Dekker 

Afmeldingen : Willem Landmeter, Hinke de Boer, Arjan Bok, Tineke Schievink en Jelle v/d Leeuw 
 

V = Vraag 
A = Antwoord 
O = Opmerking 

 

Agendapunten 
 

1. Opening 

 - Jeroen opent de vergadering om 20.00 uur 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 - Presentielijst wordt rondgegaan 

  

3. Bestuursverkiezing 
- Martin Lageveen mag blijven (unaniem akkoord) 
- Reinskje Kalsbeek mag toetreden tot het bestuur (unaniem akkoord) 

  

4. Vaststelling contributie 

 - O: Voorstel om de contributie per 1 januari 2020 met 5% te verhogen (Peter) 
- O: Leden zijn hier unaniem mee akkoord. 

5. Notulen van de ledenvergadering van 28 november 2018 

 - O: Pin automaat is geregeld (Fokke Veenstra) 
- O: Als opmerkingen op de terugloop van het aantal kinderen. In de stromingen van 

groep 1,2 en 3 zit er een positieve groei t.o.v. vorige jaren (Teun Geertsma) 
- V: Is er wel eens gedacht aan een open dag voor de jeugd. Dit zou Minne of een 

andere stageloper wel op kunnen pakken (Fokke Veenstra) 
- A: Wel aan gedacht, maar moeten we nog mee bezig (Wiesje Keizer) 
- O: Drankvergunning (ook voor buiten) is Fokke Veenstra mee bezig (Fokke Veenstra) 
- O: Als correctie op de eerdere notulen. Het punt dat privatisering bijna is afgerond 

moet verbouwing zijn (Auke Hoekstra) 
- V: Was is de status van de trainingstops voor dames? (Wiesje Keizer) 
- A: Sponsorcommissie is bezig met tassen en trainingstops (Jeroen Goote) 
- O: Cobi Lageveen beheert op dit moment alleen de facebook pagina. Misschien handig 

dat er iemand vanuit het bestuur mede beheerder wordt. 
- O: Reinskje Kalsbeek wil dit wel oppakken. 
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- V: Vraag over schoonmaak door Janke. Is er een gesprek geweest met 
schoonmaakbedrijf? (Wiesje Keizer) 

- A: Er is overleg geweest met Janke Bok, maar nog geen actie op ondernomen (Auke 
Hoekstra). 

- O: Kantine wordt door de kantinediensten niet altijd even schoon opgeleverd (Fokke 
Veenstra). 

- A: Misschien als extra punt van aandacht opnemen in de beschrijving voor de 
kantinediensten (Wiesje Keizer). 

- Notulen 28 november 2018 zijn akkoord 

  

6. Hoofdbestuur 

 - V: Alie Land als nieuw lid voor 30+ (Cobi Lageveen) 
- A: Wordt naar gekeken (Peter Machiela) 

  

7. Senioren 

 - O: 7x7 op vrijdag is toegevoegd aan jaarverslag (Wilgert Dekker) 
- O: Resultaten van 7x7 worden niet genoteerd (Wilgert Dekker) 

  

8. Jeugd 

 - O: Na de start van het seizoen kwamen we er al snel achter dat de JO-16-1 niet 
genoeg spelers had. Er is een rouleer schema opgesteld tot de winterstop en is na 
winterstop opgeheven (Jeffrey van Dasselaar). 

- O: Resultaten van JO-10-1 worden niet geregistreerd (Jeffrey van Dasselaar). 
- O: Elk jeugdlid heeft een trainingsbroek met een trainingstop ontvangen voor de 

acties (Jeffrey van Dasselaar) 
- V: Wordt er iets gedaan met de resultaten van de JO-10-1. Krijgen ze daarvoor een 

presentje o.i.d. (Bertus Oosterwoud) 
- A: Krijgen ze op dit moment niet maar is wel het overwegen waard (Jeffrey van 

Dasselaar en Wiesje Keizer) 
- A: KNVB doet dit bewust niet. Gaat niet om de prijzen maar om het plezier (Lutsen 

Idsinga) 
- O: Het vinden van scheidsrechters en vrijwilligers voor de jeugd is lastig. Cursus 

geweest aantal jaar geleden waar maar 1 scheidsrechter aan over is gehouden (Fokke 
Veenstra) 

- O: Bij andere sporten zie je wel dat ouders betrokken worden bij het begeleiden en 
rouleren bij activiteiten/taakverdeling (Auke Hoekstra) 

  

9. Sponsorcommissie 

 - O: Johan Beilsma en Arjen Heida zijn er dit seizoen bij gekomen. 
- O: Sponsors stellen het op prijs dat er wordt vermeld dat er iets wordt gehaald vanuit 

Blue Boys (Jeroen Goote) 

  

10. Activiteitencommissie 

 - O: Vorig jaar hebben de senioren voor het eerst de kerstattenties langs gebracht. Is 
goed bevallen en wordt dit jaar weer zo geregeld. (Cobi Lageveen) 

- O: 3 à 4 keer per jaar wordt er iets georganiseerd en wordt goed ontvangen (Cobi 
Lageveen) 

  

11. Kantinecommissie 
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 - O: Grootste klus (dak) welke gerealiseerd moest worden is geklaard en er is stres 
geweest van de vertraging door asbest. Richting einde van dit seizoen wordt verwacht 
de verbouwing af te ronden (Auke Hoekstra) 

- O: Privatisering heeft kantinecommissie even laten rusten omdat het bedrag vanuit de 
asbestsanering mee viel (Auke Hoekstra) 

- O: Er is een subsidie aangevraagd voor de verbouwing (Auke Hoekstra) 
- O: Kleine tegenvaller m.b.t. verrekening asbest (Auke Hoekstra) 

  

12. Financieel verslag 

 - O: De jaarcijfers zijn klein. (Bertus Oosterwoud) 
- O: Peter Machiela en Fokke Veenstra zijn naar een cursus geweest van een 

sponsorbedrag dat we hebben ontvangen (Peter Machiela) 
- V: Moeten we weer een nieuwe vrijwilligers actie regelen (Fokke Veenstra) 
- A: Ja (Peter Machiela) 
- O: Kosten wassen shirts en maaien velden zijn vertekend omdat deze van het vorige 

seizoen dit seizoen mee zijn genomen (Peter Machiela) 
- O: Kosten voor materiaal zijn hoger door aanschaf trainingskleding voor jeugd (Peter 

Machiela) 
- O: Kosten materiaal zijn hoger door het laten vervangen van verlichting (Peter 

Machiela) 

  

13. Financieel verslag stichting sportkantine de ‘Blauwe Kamp’ 

 - O: Gift is besteed aan koelkast (Freerk Schaap) 
- O: Huur tennisvereniging heeft te maken met wanneer de factuur de deur uit gaat 

(Freerk Schaap) 
- V: Wat wordt er bedoel met saldo? (Martin Lageveen) 
- A: Rekening courant en Spaarrekening (Freerk Schaap) 

  

11. Verslag van de kascommissie 

 - Controle Blue Boys door Freerk Schaap en Teun Geertsma: zag er goed uit, geen 
opmerkingen. Akkoord. 

- Controle kantine door Klaas Hielkema en Willem Landmeter: zag er goed uit, geen 
opmerkingen. Akkoord. 

  

12. Benoemen Kascommissieleden 

 - Blue Boys: Volgend seizoen Freerk Schaap, Klaas Wiersma en Johan Bijlsma (reserve) 
- Kantine: Volgend seizoen, Klaas Hielkema en Sieb de Haan 

  

13. Rondvraag 

 1. Martin Lageveen 
- Gemeente heeft tot nu toe de kosten (trekker) voor de beregening van de velden 

vergoed, maar gaat dit komend seizoen niet meer doen. Zijn er ideeën bij de leden? 
- A: Slangensysteem (Auke Hoekstra) 
- V: Is er al nagevraagd bij andere clubs? (Cobi Lageveen) 
- A: Er zijn clubs met ondergrondse bronnen en andere clubs verplaatsen telkens het 

materiaal (Martin Lageveen) 
- V: Is er vanuit de gemeente overleg geweest over kunstvelden? (Auke Hoekstra) 
- A: Nee (Martin Lageveen) 
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2. Lutsen Idsinga 
- O: Belijning op de trainingsvelden (of de plugjes) zodat er gemakkelijker veldjes 

uitgezet kunnen worden 
- A: Ale en Bouke zouden dit uit kunnen zetten 
- O: Richard Slager vragen of hij dit uit kan zetten (Harm Tolsma) 
- V: Wanneer is de nieuwjaarsborrel? 
- A: 4 januari (Peter Machiela) 
-  

3. Fokke Veenstra 
- O: Fokke heeft met een groepje het magazijn uitgeruimd. De gevonden lege ballen 

willen ze weggeven aan de jeugd. Fokke wil het beheer over dit magazijn aan Rik 
Meester geven. 

- V: In dit magazijn hing een sleutel van het ballenhok, maar deze is weg. Waar is deze 
gebleven? 

- A: Geen idee (Jeroen Goote) 
- O: Er zit wel een sleutel van het ballenhok aan de bos van de kantine. 
- O: Er ligt nog een zak met plusballen (Johan Bijlsma) 
- A: Deze worden nog door de jeugdcommissie verdeeld over de jeugd (Jeroen Goote) 
- O: Het sleutelbord is ingericht en als er een sleutel nodig is dan kan deze bij de 

kantinedienst gehaald worden. 
 

4. Klaas Wiersma 
- O: Je kunt zien bij de cijfers van de kantine dat de energiekosten te hoog zijn? Er is 

geconstateerd dat de verlichting te lang aan staat.  
- O: Vraag aan bestuur, trainers en leiders om er goed op te letten dat de verlichting op 

tijd uit gaat. 
- A: We gaan de leiders en trainers hier op attenderen (Jeroen Goote) 
- O: Ditzelfde geldt ook voor de verwarming (Freerk Schaap) 
 

5. Wiesje Keizer 
- O: Cobi, Reinskje en Wiesje zijn bezig met de aankleding van de kantine. Ze zijn ook 

bezig met de foto’s van de oude helden, maar niet alle spelers zijn bekend. Het zou 
fijn zijn als er mensen bij aan willen sluiten. 

- O: Fokke Veenstra wil hier wel bij helpen 
- O: Misschien dat Han Hoekstra iets weet 
- V: Kunnen wij een sponsorlijst krijgen zodat we bij de sponsors in kunnen inkopen? 

(Wiesje Keizer) 
- A: Ja dat Kan. (Jeroen Goote) 
 

6. Cobi Lageveen 
- O: v.w.b. de aankleding van de kantine komt er een fotowall, dartbord en meer. Cobi 

geeft haar complimenten aan de klusploeg. 
- O: Aandacht voor de wedstrijd Heerenveen Vitesse waarbij de club ook een deel van 

het bedrag krijgt. 

  

13. Sluiting 

 - 21:40 uur sluit Jeroen Goote de vergadering 

 


