
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Onderwerp: Notulen Algemene Leden Vergadering seizoen 2020/2021 
   
Datum:   Maandag 7 februari 2022 
Tijd:    20.00 uur 
Locatie:   Online via Teams 
Aanwezigheid bestuur: Werner Vermeulen, Sandra Nugteren, Koos van Dijk, Ronald 
    Rotteveel, Jantina Grijpma, Sigrid Nugteren, Bert Boersma, 
    Jeroen van Dijk 
Aanwezig online:  Peter Hottinga, Cor Dijkstra, Abe Buwalda, Douwe Elzinga, Jane 
    Visser, Iwan de Jong, Richard van Dijk, Johannes Posthumus, 
    Sjirk de Groot, Rogier Geers, Jan Buwalda, Marco vd Ley, Esther  
    Snoek, Sander vd Velde, Helga Bos, Johan Bleeker, Karin Elzinga 
    Later ingelogd: Tamme Leemburg, Marije Zandberg 
Afwezig met kennisgeving: Michel Langhout, Anke Hijlkema 
 
 
1. Opening 

 
Werner heet iedereen welkom met een kleine terugblik op het vorige seizoen 
2020/2021.  
De secretaris van het bestuur (Anke Hijlkema)  heeft zich vanwege Corona af moeten 
melden, om die reden wordt de vergadering opgenomen en zal na het verwerken van de 
notulen deze opname verwijderd worden. 
 
Algemeen: 
Net als vorig jaar is de ALV verschoven naar februari dit jaar.   
Afgelopen jaar is er veel gebeurt, met behulp van veel vrijwilligers is de kantine 
aangepakt. Fase 1 van de aanpak kantine is inmiddels afgerond, met name het uiterlijk 
en uitstraling zijn veranderd. Iedereen is hier trots op, fase 2 is in ontwikkeling en staat 
gepland voor uitvoering in 2022. 
Er loopt momenteel een veldonderzoek, de gemeente is hierbij ook bij betrokken. Exacte 
details zijn nog niet bekend, er wordt wel verwacht dat hier op korte termijn iets over 
gecommuniceerd gaat worden. 
Er zijn ook enkele onderhoudsdagen geweest het afgelopen seizoen met als resultaat dat 
het terrein er netjes bij ligt. Daarnaast wordt door de walking football wekelijks 
onderhoud gepleegd, hierdoor blijft het complex in goede staat 
 
 

 

Voetbalvereniging  ‘Irnsum’ 

Opgericht 28 december 1931 

Secretariaat: Anke Hijlkema 
Rijksweg 62 
9011VE Jirnsum 
0612354061 



Jeugdvoetbal: 
Bij de jeugdafdeling is er ook het een en ander veranderd: Willem Spindelaar heeft ons 
verlaten en daarvoor zijn Douwe Elzinga, Iwan de Jong en Peter Hottinga voor in de plek 
gekomen als jeugdcoördinatoren. Zij willen een kwaliteitsimpuls geven aan het niveau 
van het jeugdvoetbal. 
JO11 is 2e  geworden bij het Nederlands kampioenschap, een prachtig resultaat van het 
team! 
Door alle corona maatregelen konden reguliere competities niet plaatsvinden. Daarvoor 
in de plaats zijn er zogenaamde hotseknots toernooien georganiseerd en heeft aan het 
einde van het seizoen de regiocup doorgang kunnen vinden. 
 
Meidenvoetbal: 
Het meidenvoetbal is verdergegaan zonder ondersteuning van een naastgelegen 
vereniging, echter zit het enigszins in het slob: er zijn veel afmeldingen vergeleken met 
vorige seizoenen. Vanuit het bestuur is hier aandacht voor en hoopt men ook dat er zich 
weer spoedig meer meiden aanmelden om te kunnen voetballen. 
 
Seniorenvoetbal: 
Bij de senioren speelt het 1e hun 2e seizoen op zaterdag onder leiding van hoofdtrainer 
Frans a Nijeholt. Helaas wederom een afgebroken seizoen door corona. De competitie 
werd na 4 wedstrijden stilgelegd en ons 1e had op dat moment de koppostitie. 
 
Een mooie vermelding: Julius Huistra heeft zijn 200e goal gescoord dit seizoen, een 
mooie prestatie. 

 
       Afscheid: 

Sinds de vorige ALV heeft de club helaas afscheid moeten nemen van Tjeerd Buursma, hij 
overleed op 9 april 2021. Hij was als onder andere voormalig voorzitter, walking football 
lid en altijd zeer actief binnen de club. 

 
2. Vaststellen notulen ALV 2020 

 
Een ieder die zich heeft aangemeld voor de ALV heeft de notulen ontvangen, ook zijn ze 
geplaatst op de website. Er zijn geen vragen binnen gekomen bij het bestuur over de 
notulen, ook tijdens de ALV zijn er geen vragen. Bij deze wordt de notulen vastgesteld.  

 
3. Ingekomen stukken/ mededelingen 

 
Er zijn geen ingekomen stukken of  mededelingen binnen gekomen, ook niet tijdens de 
ALV. 
 

4. Vaststellen verslag 2019/2020 
 
Het verslag is vooraf toegestuurd en was op de website geplaatst, er zijn geen vragen 
vooraf gesteld via de mail en ook niet tijdens de vergadering.  
 
 



5. Vaststellen financieel verslag 
 
Sandra neemt als penningmeester het woord over van Werner. 
Voorafgaande wil Sandra 2 punten benoemen: 

• Er is een opvolger gevonden voor de ledenadministratie. Hilda v/d Hooft heeft 
het stokje over gedragen aan Marije Zandberg; 

• Zoals men heeft kunnen zien heeft de jaarrekening heeft een ander jasje 
gekregen met dank aan Jane en Tineke, voor het aanreiken van een nieuw 
format. Jane en Tineke worden hiervoor hartelijk bedankt. 

Bij een volgende fysieke ALV kan het volledige verslag weer ingekeken worden.  
 
 
Balans: 
De deelneming beheer kantine, die is teruggegaan met een behoorlijk bedrag. Voor een 
groot deel komt dit door het negatieve resultaat van de kantine. Er is weinig omzet 
gedraaid in de kantine en er zijn wel veel kosten gemaakt,  VV Irnsum neemt het grootste 
deel voor zijn rekening aangezien zij de grootste afnemer/gebruiker zijn. Er is veel 
vergaderd en vrijwilligers hebben geklust, hierdoor is de deelneming 4000 euro achteruit 
gegaan. 
 
Liquide middelen: 
Hier is ook een teruggang. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat we een bedrag 
over hebben gemaakt voor de verbouwing. Ondanks dat staat het er financieel goed 
voor.  

• De deelname van de Rabo clubsupport is ook naar de kantine gegaan;  

• Het eigen vermogen is terug gelopen met 15.000 euro voor de verbouwing van de 
kantine, dit is zo gelaten i.o.m. kascommissie. In het huidige seizoen kunnen we 
het eigen vermogen weer terugbrengen;  

• De voorziening jubileum is met 1000 euro toegenomen, om activiteiten voor te 
organiseren i.v.m. het jubileumjaar; 

• De voorziening kleding stond eind 2020 op 10.000 euro stond. 1x per 5 jaar wordt 
nieuwe kleding aangeschaft, zo bouwen we elk jaar 2000 euro op. 

 
Resultatenrekening: 
Ook hier worden een paar punten worden toegelicht. 

• De contributie is op hetzelfde niveau gebleven als het jaar daarvoor, het aantal 
leden blijft stabiel; 

• In de begroting van dit jaar is te zien dat het ledenaantal wel iets afneemt, de 
begroting is hierop aangepast; 

• De opbrengt van de acties is ongeveer 3750 euro, ondanks corona zijn bepaalde 
acties toch doorgegaan. Mondkapjes van de club die verkocht werden, een 
ballenactie, bingo, de Poiesz actie en de Nationale Voetbaldag heeft ook nog een 
leuk bedrag opgeleverd. Ook dit jaar doen we weer mee met de Poiesz actie. De 
droge worst actie en rommelmarkt zullen dit jaar weer georganiseerd gaan 
worden, en natuurlijk een afsluitende dag in juni in samenspraak met 
jubileumactie; 



• Het Nationale Lotto bedrag staat op 0 euro, hier zijn ze mee opgehouden en zal 
volgend jaar helemaal verdwijnen uit de resultatenrekening. 

• Vorig jaar was er een negatief resultaat van de kantine opbrengst, de kosten 
gingen door en de kantine is lang dicht gebleven. Er zijn verschillende regelingen 
aangeschreven met goed resultaat. Hierdoor kon de schade beperkt blijven; 

• De sponsoropbrengsten zijn onverminderd goed, er wordt verwacht dat het dit 
jaar gelijk zal blijven. Ondanks corona zijn er nagenoeg geen afmeldingen, hier 
zijn we zeer blij mee;  

• Overige ontvangsten: vanuit de vereniging is een beroep gedaan op de TASO 
regeling van 3000 euro welke ook is toegekend. Er is een steekproef gedaan om 
te kijken of wij hier ook daadwerkelijk recht op hadden en deze is  goedgekeurd. 
Ook vanuit de provincie Friesland is er een bedrag toegekend. Al met al een 
goede opbrengst; 

• Voor aankomend jaar wordt verwacht met een lager bedrag te eindigen omdat 
bepaalde regelingen niet nogmaals voorbijkomen. 

 
Kosten: 

• Er is een keurig seizoen gedraaid. De vergoedingen van de trainers zijn lager dan 
begroot. Dit komt mede doordat de trainer van het 1e zich zeer coulant opgesteld 
heeft. De KNVB heeft minder in rekening gebracht doordat er  minder 
wedstrijden zijn gespeeld en er minder scheidsrechters nodig waren.  

• De jeugd en de senioren: er zijn geen toernooien gespeeld en dus ook geen 
kosten gemaakt. Er zijn wel de nodige kosten gemaakt voor kleding en materiaal. 
Er zijn nieuwe ballen aangeschaft en er zijn ballenvangers bij gekomen. Ook zijn 
er jasjes voor de oudste jeugd aangeschaft. De representatiekosten zijn in 
verhouding wat hoger, dit heeft te maken met het feit dat we een aantal 
overlijdensadvertenties hebben moeten plaatsen en kosten hebben gemaakt 
voor facilitairen van vrijwilligers tijdens klussen en verbouwen. Ondanks het feit 
dat het een corona jaar was en er weinig gevoetbald is valt het resultaat niet 
tegen. 

 
De kascontrole: 
De kascommissie bestaat uit Jane Visser en Jeroen van Dijk, Marcel Terra is reserve. 
Aangezien Jeroen toe treed als bestuurslid is Marcel gevraagd zijn plek in te nemen dit 
jaar. 
Jane en Marcel hebben de kascontrole uitgevoerd en hun akkoord gegeven. 
Ze waren zeer tevreden over de boekhouding van de voetbalvereniging. 
Jane doet dit al enkele jaren en gaat het stokje overgeven, Marcel blijft nog een jaar. 
Jane wordt bedankt voor de bewezen diensten. Jane ervaart de samenwerking met 
Sandra als zeer positief. 
Dit betekend ook dat we 2 nieuwe leden zoeken voor de kascommissie. Richard van Dijk 
biedt zich aan. Jan Buwalda meld zich aan als reserve voor de kascommissie. 
Voor volgend jaar is de kascommissie compleet. 
 
 
 

 



6. Samenstelling en taakverdeling bestuur 
 
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit: 
Voorzitter: Werner Vermeulen 
Secretaris: Anke Hijlkema 
Penningmeester: Sandra Nugteren (aftredend) 
Bestuurslid activiteiten en communicatie: Sigrid Nugteren (aftredend), Jantina Grijpma 
(toetredend) 
Bestuurslid voetbaltechnische zaken: Koos van Dijk (aftredend) 
Bestuurslid accommodatie en materiaal: Jeroen van Dijk (toetredend) 
Bestuurslid vrijwilligerszaken: Bert Boersma 

 
7. Aftredingen en benoemingen 

 
In het huidige bestuur zijn Koos, Sigrid en Sandra aftredend.  
Omwille de corona maatregelen zal het aankomende afscheid van deze bestuursleden 
later in het seizoen plaatsvinden tijdens de afsluitende dag. Ervan uitgaande dat we dan 
fysiek bij elkaar kunnen zijn. 
 
Koos, Sigrid en Sandra worden hartelijk bedankt voor hun bewezen diensten. Wel blijven 
zij voorlopig nog voor onbepaalde tijd hun functie uitoefenen. 
 
Vorig jaar zijn tijdens een wervingsactie 2 nieuwe bestuursleden aangetrokken, Jeroen 
van Dijk voor accommodatie en materiaal en Jantina Grijpma voor activiteiten en 
communicatie. Er hebben zich voor beide functies zich geen tegenkandidaten gemeld, bij 
deze treden Jeroen en Jantina officieel toe tot het bestuur. 
 
Er zijn nog enkele functies open, bij belangstelling kun je contact opnemen met een 
bestuurslid. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 
Abe Buwalda: Hij vraagt zich af of er ook een AED geplaatst kan worden op het 
sportcomplex, bij het Thomashuis hangt ook een maar allicht is het verstandig om een op 
het terrein te hebben. Sandra gaat dit meenemen als vraag voor de stichting aangezien 
dit voor alle verengingen van belang is. 
Het eerste elftal heeft geregeld oefenwedstrijd, de vraag is of deze ook geplaatst worden 
in het programma/ op de socials zodat het meer toeschouwers kunnen komen. 
Het walking football wil een opzet maken om een eigen competitie te starten op de 
donderdagmiddag. 
 
Richard van Dijk: Er zijn enkele leiders gestopt en die zijn niet bedankt door de club. Het 
bestuur gaat dit uitzoeken.   
 
Douwe Elzinga: Al enkele jaren speelt hij bij 35+ voetbal en er is nog steeds geen 
veldverlichting. Er zijn verschillende teams die niet in het halfduister willen voetballen. 



Het zou fijn zijn als hier actie op ingezet wordt. Werner hoopt hier snel op terug te 
kunnen komen. 
 
Afsluiting: 
Werner bedankt de aanwezigen voor de deelname aan de ALV. Er vanuit gaande dat dit 
de laatste keer online is, zal de volgende ALV hopelijk live zijn. En ook eerder in het jaar. 
Bedankt! 
 
 
 
 
 


