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Algemeen 
 
Jaarverslag 2015/2016 
Volgens de statuten van voetbalvereniging sv Haulerwijk wordt hierbij het jaarverslag uitgebracht 
door de secretaris over het verenigingsjaar 2015 - 2016. 
 
Bestuurssamenstelling 
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 20 november 2015, zijn we met 
onderstaande bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen ingegaan. 
 
Voorzitter  - Ronald de Vries 
Secretaris  - Abel Meek 
Penningsmeester - Siemen Veenstra 
Commerciële Zaken - Nancy Siekman 
Voetbalzaken  - Reinder Auwema 
Algemene Zaken - Marijke Bijlsma 
Facilitaire Zaken - Hendrik ten Hoor 
 
Om persoonlijke redenen heeft Nancy Siekman in december 2015 haar functie Commerciële Zaken 
neergelegd. De taken zijn binnen het bestuur verdeeld om voortgang te waarborgen. 
 
Leden 
Momenteel bestaat de vereniging uit 264 spelende bondsleden en 108 (niet) KNVB leden, die (niet) 
direct betrokken zijn bij onze vereniging (*). 
 

 
 
* Peildatum 1 november 2016 

 
 
 
 



 
Terugblik seizoen 2015 - 2016 
 
Start 
We zijn het seizoen gestart met; 

- 2 senioren teams zondag 
- 2 senioren teams zaterdag 
- 1 dames team zaterdag 
- 35+ team zaterdag 
- 1 dames 7x7 
- 1 team A-junioren 
- 2 teams B-junioren 
- 2 teams C-junioren 
- 3 teams D-pupillen 
- 3 teams E-pupillen 
- 3 teams F-pupillen 

 
 
Ledenvergadering 
Vrijdag 20 november 2015 was onze eerste Algemene Ledenvergadering, die in het teken stond van 
de start van onze fusievereniging sv Haulerwijk. Met 41 leden hebben we teruggekeken naar het 
fusieproces en samen gekeken naar activiteiten en acties, die we na de ledenvergadering willen gaan 
oppakken en uitzetten. Enkele worden verder in het verslag toegelicht. 
 
Ook werd in de ledenvergadering de start van het Sportplatform toegelicht. Een platform waarin vele 
sportverenigingen van Haulerwijk actief zijn met als doel om met elkaar de kwaliteit van het sport 
beoefenen in Haulerwijk te vergroten, verhogen van de effectiviteit van ieders activiteiten en een 
gezamenlijk spreekbuis te zijn richting overheid en andere organisaties (klik hier voor meer info). 
Samenwerken om elkaar te ondersteunen in activiteiten is in het afgelopen jaar als zeer positief 
ervaren en ook de lange termijn laat succesvolle stappen zien. Een onderzoek is momenteel gaande 
die kijkt naar de toekomstbestendigheid van alle accommodaties. Op basis van dit rapport worden 
vervolgstappen gezet in samenwerking met plaatselijk belang om te kijken naar de meest logische 
oplossingsscenario’s m.b.t. de accommodatie. 
 
 

 
 

http://www.svhaulerwijk.nl/456/sportplatform-haulerwijk/


 
Vrienden van Haulerwijk 
De ondersteunende clubs “De Club van 100” en “Club van 50” gaan samen verder als “Vrienden van 
sv Haulerwijk”. De “Vrienden van sv Haulerwijk” heeft als doel de vereniging financieel in brede zin te 
ondersteunen en het organiseren van activiteiten. De club bestaat uit; Miranda van Loon, Janus Pol, 
Jilles Louwes, Jannick Louwes, Klaas Rozema en Sake Veenhuizen. 
 
Veiligheidsonderzoek 
Het besluit is genomen om onze vereniging aan te melden bij de KNVB voor het uitvoeren van een 
veiligheidsonderzoek. We hebben Rick Hof, Nicolien Bergsma en Mark Knevelman bereid gevonden 
om, met ondersteuning van de KNVB en buro HALT, het project “Veilig en Sociaal Sportklimaat” uit te 
zetten binnen onze vereniging.  
 
In dit project zijn checklisten opgemaakt en nagelopen, zijn er gesprekken ingepland en afgenomen 
met verschillende doorsnedes van onze vereniging, is er een schouw gehouden op onze 
sportcomplex en is er een online enquete uitgezet naar onze leden/ouders/vrijwilligers.  
 
Op 31 mei jl. is uiteindelijk het eindrapport Veilig Sport Klimaat gepresenteerd door onze werkgroep, 
buro Halt en de KNVB. Een rapport met aanbevelingen waarmee we de eerste stappen kunnen 
zetten naar een sociaal en veilige sportklimaat . De eerste actiepunten zullen door Ronald de Vries 
worden toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
 

  
 
Kwaliteitsimpuls jeugdopleiding 
Eén van de speerpunten voor dit jaar was een kwaliteitsimpuls voor onze jeugdopleiding. Dit willen 
we voor het nieuwe seizoen bereiken door de inzet van Sporting Events op het begeleiden van onze 
jeugdtrainers en de implementatie van de VTON methodiek. Een leeftijdsspecifiek en methodisch 
voetbalprogramma, die jeugdtrainers ondersteunt in het geven van trainingen. De jeugdcommissie 
coördineert het organisatorische deel en Lammert Atsma en Roelf Hut hebben inhoudelijk een 
coördinerende rol in het gebruik van de middelen. De eerste reacties zijn zeer positief. 
 
Sportkleding 
Bij de start van het eerste seizoen in 2015 zijn de seniorenteams in nieuwe kleding zijn gestoken. Om 
de kosten te spreiden hebben de jeugdteams nog een seizoen in oud HJC-kleding gespeeld. Aan het 
einde van het seizoen zijn ook de bestellingen voor de jeugdteams gedaan voor seizoen 2016 - 2017.  
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, is er gekozen voor een afwijkende manier om 
verantwoordelijkheid van de kleding meer terug te brengen bij onze leden en de kosten te dekken. 
De vereniging blijft de wedstrijdshirts verzorgen, maar underwear/broek/sokken schaffen de 
jeugdleden nu zelf aan. Om de jeugdleden de mogelijkheid te geven om kleding te 
passen/aanschaffen werd er een kledingdag georganiseerd in samenwerking met Leffel Sport 
Drachten op zaterdag 18 juni jl.. 



 
 
Vrijwilligers 
Onze vereniging draait op de inzet van vele vrijwilligers. We merken steeds vaker dat een 
vrijwilligersbeleid hierbij nodig is, want zonder inzet van vrijwilligers kunnen we als vereniging niet 
bestaan. Dit beleid gaan we in 2016/2017 verder uitwerken, maar voor de start van 2016/2017 zagen 
we al een groot tekort ontstaan bij het fluiten van jeugdwedstrijden. Besluit werd genomen om 
enkele spelers uit seniorenelftallen verplicht in te zetten naast de huidige scheidsrechters. Geen 
leuke maatregel, maar een noodzakelijke stap. We hopen op begrip vanuit de leden.  
 
Nieuwe aanduidingen junioren/pupillen 
KNVB kondigt de nieuwe aanduidingen aan. A-junioren tot en met F-pupillen komen te vervallen en 
hiervoor komen in de plaats de internationale gebruikelijke aanduidingen. Gemengde competities 
worden met een J aangeduid en de meidencompetie met een M, gevolgd door een leeftijdsgrens. We 
merken dat dit een verandering is wat enige tijd zal kosten in de communicatie.  
 

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar (peiljaar 2016) 

JO20 eerstejaars senioren 1997 

JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 

JO18 eerstejaars A-junioren 1999 

JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 

JO16 eerstejaars B-junioren 2001 

JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 

JO14 eerstejaars C-junioren 2003 

JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 

JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 

JO11 tweedejaars E-pupillen 2006 

JO10 eerstejaars E-pupillen 2007 

JO9 tweedejaars F-pupillen 2008 

JO8 eerstejaars F-pupillen 2009 

JO7 minipupillen 2010 

JO6 minipupillen 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resultaten 
 
 
Er zijn in het eerste jaar van sv Haulerwijk geweldige prestaties geleverd. 
  

- Dames 7x7 kampioen geworden in hun competitie.  
- D1 en F1 winnaars in hun competitie. 
- F1 bekerkampioen. 
- Zaterdag1 kampioen en promoveert hiermee naar de 4e klasse. 
- Zondag1 winnaar nacompetitie en promoveert hiermee naar de 4e klasse. 

 
Een schitterende start van onze nieuwe vereniging waar we met elkaar trots op kunnen zijn! 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
Accommodatie 
 
Terrein 
In het kader van het project “Veilig en Sociaal 
Sportklimaat” is er door de KNVB een schouw 
gehouden op onze sportaccommodatie. Wat  
opviel door de KNVB was dat het terrein opmerkelijk 
schoon en netjes was. Complimenten aan onze 
terreinmannen  die hier een grote rol in spelen.  
Door hun inspanningen ligt onze accommodatie er  
keurig verzorgd bij.  
 
Onze dank hiervoor! 
 
 
 
Kantine 
De “Vrienden van sv Haulerwijk” zijn dit jaar gestart met hun eerste project, namelijk een “make-
over” van onze kantine en bestuurskamer. Met hulp van vele vrijwilligers is er een schitterende 
muurschildering verschenen en hebben de muren/etc. een frisse verfbeurt gekregen. Een visite-
kaartje voor onze vereniging! 
 

           
 
Inbraak 
Op 25 mei kregen we een melding binnen van een inbraak in onze kantine. Lijkt niets te missen, maar 
wel veel schade. Helaas bleef het niet bij één keer, want op 20 juni was het weer raak. Brengt altijd 
veel overlast en ongemak met zich mee.  
 
Himmeldei 
Op zaterdag 25 juni 2016 stond de “Himmeldei”  
gepland. Mooi om te zien hoeveel leden en vrijwilligers 
enthousiast gezamenlijk aan de slag gingen voor een  
grote schoonmaak in en om onze sportaccommodatie. 
Een actie die een zaterdag later nog eens werd  
gehouden, gezien de hoeveelheid klussen. 
 
Het sportcomplex was na alle werkzaamheden 
weer klaar voor het nieuwe seizoen.  
 
Iedereen ontzettend bedankt!  
 
 



 
Activiteiten en acties 
 
Afgelopen jaar zijn er wederom vele activiteiten en acties georganiseerd. Een korte opsomming 
waarbij ik me van bewust ben, dat ik vast enkele ben vergeten. 
 
Kersttoernooi 
Vanuit de Jeugdcommissie is er als vanouds een kersttoernooi georganiseerd voor onze jeugdspelers. 
We kunnen samen met de spelers en ouders terugkijken op een geslaagd kersttoernooi. Hopelijk een 
terugkerend onderdeel binnen sv Haulerwijk. 
 
Kippenactie 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 november 2015 werd de teleurstelling geuit over het 
niet doorgaan van de jaarlijkse kippenactie. De familie Huurman heeft in de vergadering aangegeven 
de organisatie op zich te willen nemen, wat met de vele vrijwilligers geresulteerd heeft in een zeer 
geslaagde actie met een opbrengst van bijna € 2.000,-. Een geweldige prestatie! 
 
Nieuwjaarstoernooi 
Op 2 januari is het nieuwjaarstoernooi gehouden met aansluitend een nieuwjaarsborrel in de 
Koperen Pomp. De organisatie en genodigden kunnen terugkijken op een sportieve en gezellige dag.  
 
Scheidsrechteravond 
Op 19 februari jl. is er een scheidsrechteravond georganiseerd om onze waardering uit te spreken 
naar onze scheidsrechters en leden te enthousiasmeren voor het fluiten van wedstrijden. Een avond 
met gastspreker Roelof Luinge, die op een kleur- en humorrijke wijze terugkeek naar zijn lange 
carrière als scheidsrechter in het betaald voetbal. Een leuke en boeiende avond.  
 
Poiesz Jeugdsponsor Actie 
Ook dit jaar namen we deel aan de jeugdsponsoractie van Poiesz 
Supermarkten. Deze actie heeft maar liefst € 1156 opgebracht 
voor onze vereniging.  
 
Een opbrengst wat mede te danken is aan de enthousiasme  
van onze jeugdleden, die onze vereniging vertegenwoordigden in 
de supermarkt aan de Leeksterweg.  
 
 
 
Snikkerun 
Op zaterdag 28 mei werd de 2e editie van de Snikkerun gehouden op ons sportpark met voor het 
eerst een kabouter- en kidsrun. Een zeer geslaagde evenement waar we graag aan mee werken en 
we altijd met veel plezier naar terugkijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jeugdvoetbaldag (voorheen HJC-dag) 
In samenwerking met VoetbalFunNoord, werd er op vrijdag 6 mei de jaarlijkse Jeugdvoetbaldag 
gehouden. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting seizoen 
Op zaterdag 4 juni werd de mixtoernooi gehouden met aansluitend een gezellige avond. Met de 
geweldige prestaties in ons achterhoofd, werd dit een schitterende afsluiting van voetbalseizoen 
2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nawoord 
 
Zaterdag 15 oktober 2016. Een ochtend velddienst draaien met een heerlijk zonnetje in de lucht en  
4 wedstrijden op het overzicht. Basis voor een rustige en gezellige ochtend. Om 11.30 uur sta ik te 
kijken bij de wedstrijd JO9-3 tegen TLC JO9-3 met scheidsrechter Kim Helder. We hebben verloren 
met 0 – 13, maar wat heb ik genoten. Geweldig om te zien hoe de leiders John Wijma en Alex de 
Jager het enthousiasme erin blijven houden. John met opbeurende woorden van de zijkant en Alex 
die midden op het veld staat om aanwijzingen te geven. Ook prachtig om te zien hoe Kim met de 
kleine spelers omgaat, door op kindhoogte met ze te praten met af en toe een hand over hun 
schouders. Ze houdt het plezier erin, want na ieder doelpunt blijven de spelers van JO9-3 enthousiast 
achter haar aanlopen met een vinger in de lucht. Wie mag de bal als eerste van de middenstip 
wegschieten? 
 
Dit is ook wat we als vereniging willen uitdragen. Een vereniging waar voetbalplezier voorop staat en 
waar iedereen zich thuis voelt. De prestaties, die komen vanzelf. Dit kunnen we niet zonder de 
inspanningen van de vele vrijwilligers, ouders, trainers, leiders en steun van onze sponsoren. Hier zijn 
we ontzettend trots op en we willen dan ook iedereen ontzettend bedanken voor weer een geweldig 
seizoen! 
 
 
Abel Meek 
sv Haulerwijk - secretaris 


