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In bijgaand verslag leest u een samenvatting van VV Irnsum seizoen 2021-2022. Dit verslag 
zal toegevoegd worden aan de notulen van de ALV d.d. 7 november 2022. Mocht u vragen 
hebben n.a.v. dit verslag en deze in willen brengen tijdens de vergadering, dan verzoeken wij 
u deze vragen te mailen naar bestuur@vvirnsum.nl. 
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Veel leesplezier en tot 7 november 2022 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bestuur VV Irnsum 
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1. Voetbalzaken  

 

Algemeen 
 
Wat waarschijnlijk het absolute hoogtepunt van het seizoen 2021 – 2022 moest worden, 
eindigde op zaterdag 18 juni in een voor VV Irnsum grote teleurstelling. Ons 1e elftal speelde 
die dag op het veld van DTD in Jelsum de finale tegen VV Marrum. De inzet was promotie 
naar de 4e klas. Een groot deel van de wedstrijd waren wij de bovenliggende partij; maar in 
het zicht van de haven ging het in de laatste 5 minuten gruwelijk mis. Eindstand 0 – 2 en de 
in groten getale meegereisde supporters waren al net zo verbouwereerd als onze spelers. 
Deze finale werd bereikt door de knotsgekke nacompetitiewedstrijd in Elahuizen te winnen 
van De Wâlde met 4 – 6. De competitie werd daarvoor afgesloten met een zeer 
verdienstelijke 3e plaats en dat leverde tevens de 3e periodetitel op. Mooie en spannende 
wedstrijden tegen IJVC, Heerenveen, Boornbergum, FVC en Udiros gingen hieraan in 
competitieverband vooraf. Promoveren was ook deze competitie, net zoals de twee 
voorafgaande seizoenen, die beide halverwege vanwege covid-19 moesten worden 
afgebroken, voor Irnsum natuurlijk de grote drijfveer. Immers, de in 2018 gemaakte keuze 
voor het zaterdagvoetbal ging gepaard met een toen nog verplichte degradatie naar de 5e 
klas.  
 
Anders dan de voorgaande twee seizoenen kon het seizoen 2021 – 2022 door alle teams bij 
zowel de jeugd als de senioren compleet worden uitgespeeld. Wat was iedereen opgelucht 
en blij dat de competitiewedstrijden in het weekend van 24 tot 26 september na 1,5 jaar 
weer van start gingen. Hieraan voorafgaand werden de bekerwedstrijden ook al gespeeld. 
Wel golden aanvankelijk nog een aantal corona-maatregelen. En zelfs  gedurende de 
maanden december en januari werden de maatregelen weer verzwaard. Ons eigen 
traditionele zaalvoetbaltoernooi in de maand januari kon daardoor wederom geen doorgang 
vinden. Maar vanaf 25 februari 2022 werden de door velen vervloekte coronaregels gelukkig 
allemaal overboord gegooid. Het voetballen voerde weer de boventoon en het corona-
chagrijn werd afgeschud. Het voetballeven voelde weer als vanouds.  
 
Onze 2 speelvelden hebben de competitie goed doorstaan en indien noodzakelijk werden ze 
bij mindere weersomstandigheden voor het 14e achtereenvolgende jaar gekeurd door onze 
consul Libbe de Vries. De BV Sport deed haar uiterste best om het grote trainingsveld goed 
tot redelijk bespeelbaar te houden. Eigenlijk is dit vechten tegen de bierkaai en valt er geen 
eer aan te behalen. Hopelijk keert het tij over niet al te lange tijd….  
 
Senioren 
 
VV Irnsum startte de competitie met 3 zogenaamde prestatiegerichte teams. Uiteraard het 
1e, met Frans a Nijeholt als trainer-coach. De JO19 van het voorbije seizoen werd in zijn 
geheel overgezet naar het (nieuwe) 2e, onder leiding van trainer Stefan van der Ley en coach 
Jeroen van Dijk. Daarnaast ook nog een 3e team. Dit team werd voornamelijk samengesteld 
uit spelers van het ‘oude’ 2e elftal. Ook dit team werd, 1x per week, getraind door Frans.  



 
 
 
 
 
 
 

Anders dan bij veel andere verenigingen heeft ons 1e gedurende de corona-jaren praktisch 
altijd doorgetraind. Hiermee werd een prima basis gelegd die zeer zeker zijn voordelen heeft 
opgeleverd. Er ontstond een eenheid en een aantal talentvolle jonge spelers voelden zich 
daarin zeer welkom. En zoals hiervoor al gemeld de teamprestaties waren prima en zijn een 
goed uitgangspunt voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023. Jan Buwalda en Geert Stoker 
wisselden elkaar af als grensrechter in een duobaan. En eindelijk, na lange, lange tijd werd 
de vacature van teamleider opgevuld. Sjouke van der Ley uit Reduzum werd hiertoe bereid 
gevonden. 
 
Ook het ‘nieuwe’ 2e heeft een prima seizoen achter de rug. Dit overwegend jonge team met 
trainer Stefan aan het roer trok gedurende het seizoen geregeld samen op met het 1e. De 
trainingsopkomst was prima. De uitslagen waren wisselend maar voor de toekomst biedt dit 
het nodige perspectief. Bovendien zitten in dit team een aantal spelers die de concurrentie 
moeten aangaan met die van het 1e. 
 
Ronduit teleurstellend was, dat het 3e na 5 competitie ronden medio oktober uit de 
competitie gehaald moest worden. Structureel te veel afzeggingen waardoor tegenstanders 
maar zeker ook onszelf teleurgesteld moesten worden. De spelers werden voor de rest van 
het seizoen verdeeld over de beide 2e teams op respectievelijk zaterdag en zondag. Aan het 
eind van het seizoen is het besluit genomen dat dit team het volgende seizoen verder zal 
gaan als een 7x7 team in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar. De poulewedstrijden worden op 
vrijdagvond gespeeld. 
 
Het 2e op zondag speelde zijn wedstrijden wederom onder de bezielende leiding van good-
old Rinse Bos. Vaak trof dit team tegenstanders die voetballend meestal nog wel 
gelijkwaardig aan hen waren maar qua leeftijd ver beneden die van hen zaten. En dat 
verschil was meestal aan het einde van de wedstrijd te merken. Voor het nieuwe seizoen is 
de KNVB verzocht hen  in te delen in een competitie met gelijkwaardige teams.  
 
35+ startte namens VV Irnsum de competitie met hun poulewedstrijden op 24 september in 
eigen huis. Zoals gewoon bij deze wedstrijden is de nazit niet onbelangrijk. Dit keer konden 
onze tegenstanders ontvangen worden in onze geheel verbouwde kantine. Hun 
tegenstanders komen al een aantal jaren uit dezelfde directe omgeving en meestal is en was 
Irnsum voor hen te sterk. Om die reden is de KNVB verzocht hen voor het nieuwe seizoen 
elders in te delen. 
 
Walking Football bestaat inmiddels 7 jaar en ook zij hebben onder de hoede van Abe 
Buwalda en Tamme Leemburg, waar de corona-regels dat toelieten, altijd kunnen 
doortrainen op de woensdagochtend. De 7e verjaardag werd op 3 november 2021 gevierd 
met een gezellige bijeenkomst in de kantine. De team- sponsoren en een delegatie vanuit 
het bestuur waren daarbij aanwezig. En niet onbelangrijk dit seizoen: de spelers verrichtten 
bijna wekelijks hun vrijwilligerswerk voor de club.  
 



 
 
 
 
 
 
 

De oudere voetballers (55+) die nog een ouderwets trainingspotje wilden voetballen hadden 
hiervoor op de vrijdagavond de gelegenheid. Om leuk te kunnen voetballen is een minimale 
opkomst van 8 spelers de regel. Te vaak kwam het voor dat deze limiet niet werd gehaald. 
Een uitdaging voor het nieuwe seizoen dus.  
 
Johan de Jong trainde de keepers van het 1e tot en met het 3e plus de beide keepers van het 
hoogste jeugdteam, de JO17. 
 
De wedstrijden van de lagere seniorenteams werden allemaal geleid door 8-tal 
scheidsrechters / vrijwilligers uit onze eigen club. Grote waardering voor deze mannen, want 
zonder hen geen wedstrijden. 
 
Met het in Jirnsum gevestigde bedrijf Fysiomaks is vanaf het seizoen 2021 – 2022 een 
samenwerking ontstaan. Voor leden, zowel junioren als senioren, is het mogelijk voor advies 
bij sportblessures zich gratis aan te melden voor het wekelijks sportspreekuur. Verder ligt er 
een plan om stelselmatig fitheidstesten af te komen nemen bij de seniorenteams die daarin 
geïnteresseerd zijn. Jammer genoeg is hier geen gebruik van gemaakt. Misschien lukt dat wel 
in het nieuwe seizoen. 
 
Na 4 dienstjaren werd aan het einde van het seizoen conform de onderlinge gemaakte 
afspraken afscheid genomen van trainer Frans a Nijholt. Na de 2 coronaseizoenen volgde dus 
een prima laatste seizoen. Voor ons als club, maar zeker ook voor Frans, erg jammer dat 
promotie niet werd bewerkstelligd. 
 
Nieuwe hoofdtrainer: Voor het seizoen 2022 – 2023 werd in januari 2022 een overeenkomst 
gesloten met de inmiddels 35 jarige Dirk Jelke de Boer uit Ferwert.  
 
Jeugdafdeling 
 
De ouderavond met het uitzetten van de taken per team werd gehouden op 30 juni 2021. 
Voor het seizoen 2021 – 2022 werden de volgende teams ingeschreven voor de 
verschillende competities: JO07 tot en met JO11, JO13 tot en met JO15, JO17 en de 
meisjesteams MO09, MO13 en MO19. 
 
De in juni 2019 aangestelde hoofd jeugd-coördinator Willem Spindelaar uit Leeuwarden 
werd opgevolgd door 3 jeugd-coördinatoren uit eigen gelederen, te weten Iwan de Jong, 
Douwe Elzinga en Peter Hottinga. Deze 3 mannen waren ieder het aanspreekpunt voor een 
aantal teams. Ook wisten zij weer een prima trainersstaf voor onze jeugdteams samen te 
stellen. Deze trainers werden door hen begeleid en meestal was er op iedere trainingsavond 
wel een coördinator te vinden op ons sportpark. 
 
Na de coronajaren vonden de coördinatoren het weer tijd om verder te gaan met het eigen, 
voornamelijk door Iwan geschreven, Jeugdvoetbalplan waarmee het jeugdvoetbal bij VV 
Irnsum verbeterd kan worden. In dit plan zijn doelstellingen geformuleerd en spelsystemen 



 
 
 
 
 
 
 

ontwikkeld. In een aantal bijeenkomsten hebben zowel de trainers als leiders door de 
coördinatoren handvatten aangereikt gekregen om zodoende spelers beter te begeleiden.  
De spelers van JO17 volgden in de maand september op 2 avonden een scheidsrechter-
training in ons eigen clubhuis. Johan de Jong, ooit jarenlang scheidsrechter op een hoog 
niveau, bracht hen de spelregels op enthousiaste wijze bij.    
 
MO19, onder leiding van trainer Oscar Hof uit Drachten, werd in het 2e deel van het seizoen 
noodgedwongen uit de competitie gehaald. Ondanks allerlei toezeggingen moest er te vaak 
een wedstrijd geannuleerd worden vanwege een gebrek aan speelsters. Er werden nog 
pogingen gedaan door een aantal betrokken ouders om het team voor de toekomst te 
behouden, maar dit mislukte jammerlijk.  
 
MO13 had ook vaak te kampen met te weinig speelsters maar door samenwerking met 
GAVC kon dit team toch nog op een prima wijze de competitie uitspelen. Dit team voetbalt 
het nieuwe seizoen verder als een MO15 team in een samenwerkingsverband met GAVC.  
 
VV Irnsum en GAVC gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is om voor het meisjes-en het 
damesvoetbal structureel samen te gaan werken in (sub)verenigingsverband. Duidelijk is 
inmiddels geworden dat het voor beide clubs zelfstandig in de lucht houden van een 
meisjesafdeling niet meer mogelijk is. In het nieuwe seizoen moet duidelijkheid verkregen 
worden of dit alles vanaf seizoen 2023 – 2024 van start kan gaan.   
 
De open trainingen, bedoeld om nieuwe voetbaltalenten in de leeftijd van 5 tot 12 jaar 
bekend te laten maken met VV Irnsum, werden georganiseerd op 18 en 25 mei.   
 
Voor het nieuwe seizoen zijn wij een Sportief Partnership aangegaan met sc Heerenveen. 
Eén van de pijlers waarop deze samenwerking tot stand is gekomen is de methode VTON, 
waarbij trainers en spelers de juiste voetbalhandelingen aangereikt krijgen. Deze methode 
blijkt op voorhand een prima combinatie te zijn met ons eigen ontwikkelde 
Jeugdvoetbalplan. 
 
Uiteraard zijn wij als club erg blij met alle jeugdtrainers en leiders. Om uiteenlopende 
redenen moeten we ook na ieder seizoen weer afscheid van een aantal van hen nemen. 
Daarnaast stoppen ook Peter Hottinga en Douwe Elzinga met hun coördinator functie. Peter 
keert het volgende seizoen terug als trainer van de JO19. Alle vetrekkende mensen nogmaals 
bedankt voor jullie gewaardeerde inzet.  
 
De scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden werden ook dit seizoen weer aangesteld door 
Rogier en zijn partner Alyn. Hiervoor worden veel jeugdleden aangesteld maar daarnaast 
ook scheidsrechters die regelmatig worden ingezet bij de senioren. 
 
Vanuit onze club voetbalt Luca Dijkstra al enige tijd bij de BVO sc Heerenveen. Erg leuk te 
horen is dat Luca ‘opnieuw is door-geselecteerd’. Het komende seizoen 2022- 2023 speelt hij 
voor de Heerenveen Akademy in het team Onder 13. Ook sc Cambuur is vertegenwoordigd 



 
 
 
 
 
 
 

binnen onze club. Sinds kort traint Bent Hottinga bij de club uit Leeuwarden. Bent blijft 
voorlopig wel voetballen bij onze JO11. 
 
Op 11 juni was er voor de jeugd van vv Irnsum de prima georganiseerde afsluitende dag van 
het seizoen. Vanwege het 90-jarige jubileum werd deze dag extra feestelijk gemaakt. Het 
traditionele Atje Keulen-Deelstra werd mede hierdoor dit jaar niet georganiseerd. Hopelijk 
gaat dit toernooi het volgende seizoen wel weer terug op onze sportieve agenda. 
 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

2. Financieël verslag  

Balans en Resultatenrekening 2021-2022 

Balans 
De liquide middelen van de vereniging zijn met ongeveer € 2.000 gedaald, met name als 
gevolg van de uitgaven m.b.t. het jubileum. De ‘voorziening jubileum’ is dan ook afgenomen 
met het bedrag van deze uitgaven. Het bedrag dat gereserveerd was, is echter niet volledig 
besteed en blijft staan tot het 100-jarig jubileum. Bovendien wordt er ook nu jaarlijks weer € 
1.000 toegevoegd aan deze voorziening. 
 
Aan de ‘voorziening kleding’ wordt jaarlijks € 2.000 toegevoegd. Daarmee komt deze 
voorziening op € 4.000. 
 
De opbrengst van de Rabo Club Support Actie is ook dit jaar rechtstreeks toegevoegd aan de 
voorziening voor toekomstige exploitatietekorten. Deze opbrengst komt ten goede aan de 
ballenkarren, die al in gebruik zijn. 
 
Vanuit de voorziening toekomstige exploitatietekorten en het fonds jeugdactiviteiten is een 
bedrag van € 17.500 toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt 
derhalve € 50.000. 
  
Resultatenrekening 
 
Opbrengsten 
 
Als gevolg van een daling van het ledenaantal is de contributie-opbrengst ten opzichte van 
voorgaand seizoen helaas enigszins gedaald. We hopen dat het ledenaantal dit en de 
komende jaren weer zal stijgen en doen daar uiteraard ook ons best voor.   
 
De wedstrijdontvangsten zijn weer toegenomen. Naast de entree bestaan deze ook uit de 
opbrengst van de verkoop van de boekjes. Voor dit seizoen is besloten dat geen entree meer 
voor de wedstrijden van het eerste wordt gevraagd, maar is de prijs van een boekje naar  
€ 1 gegaan.  
 
De opbrengst van de worstenactie, het draaiend rad, de Poiesz actie en rommelmarkt was 
goed en heeft een mooie bijdrage aan het resultaat geleverd.  
 
Ook de sponsoropbrengsten blijven op een goed niveau, dankzij de inspanningen van onze 
sponsorcommissie en de vele bereidwillige sponsoren.     
 
En afgelopen seizoen was ook de omzet van de kantine weer behoorlijk op peil en is daarin 
een mooi resultaat gemaakt, waar de voetbalvereniging in meedeelt. Er kon daarom bijna  
€ 4.000 aan de omzet van de voetbalvereniging worden toegevoegd.  



 
 
 
 
 
 
 

 
Kosten 
 
De kosten van de trainers van jeugd en senioren zijn in lijn met de begroting en datzelfde 
geldt voor de kosten van de KNVB. Met name de kosten voor onderhoud aan o.a. 
reclameborden en doelen zijn afgelopen seizoen hoog geweest, hetgeen de stijging van de 
kosten voor ‘huren en onderhoud terrein e.d.’ verklaart.  
 
Ook de post ‘bureaukosten’ is ten opzichte van vorig seizoen behoorlijk gestegen. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de portokosten en kosten van drukwerk en de bank.  
Het ‘eigen gebruik’ lag zelfs iets boven het begrote bedrag en dat geldt ook voor de kosten 
van de acties. Anderzijds lagen de opbrengsten daarvan ook boven het daarvoor begrote 
bedrag. 
  
Het resultaat bedraagt uiteindelijk € 1.511.  
  
Begroting 2022-2023 
 
We verwachten dat de contributie en sponsorgelden op ongeveer hetzelfde niveau blijven 
als afgelopen seizoen. 
 
De opbrengsten van acties begroten we enigszins voorzichtig en het resultaat vanuit de 
kantine wordt, zoals te doen gebruikelijk, op 0 gezet. 
 
De kosten van trainers dalen dit jaar flink, mede als gevolg van het feit dat de huidige trainer 
van de eerste selectie niet ingehuurd hoeft te worden via Sport Fryslân en de kosten van de 
jeugdtrainers en –coördinatoren eveneens zijn gedaald.  
 
Voor kleding en materialen begroten we dit seizoen een bedrag dat gelijk is aan de begroting 
van vorig seizoen, maar verwachten we nu ook daadwerkelijk deze kosten te zullen maken.  
We hopen met deze begroting ook dit seizoen weer een positief resultaat te behalen. 
  



 
 
 
 
 
 
 

3. Accommodatie, operationele zaken en sponsoring 
 

Accommodatie  
 
Er hebben ook dit seizoen nog een hoop werkzaamheden plaatsgevonden aan de kantine, de 
2e fase hiervan is bijna afgerond. Recentelijk is men gestart met het aanbrengen van de 
overkapping voor de kantine en er zullen ook nog nieuwe vlaggenmasten worden geplaatst. 
Daarnaast is er ook orde op zaken gesteld in schuur 5 en is alles beter georganiseerd 
daardoor is er overzicht gecreëerd.  
 
Ook dit seizoen zijn de wandelvoetballers op ‘de Bining’ en verrichten zij veel 
werkzaamheden om het complex representatief te houden. Vandaar dat het complex er ook 
altijd keurig netjes uitziet, complimenten hiervoor richting de wandelvoetballers! 
 
Kleding  

 

Dit seizoen zijn alle presentatiejackjes van de jeugdspelers ingenomen op de afsluitende dag, 
dit had als doel om zo alles weer even goed in kaar te brengen waar allemaal kledingstukken 
zijn. Vervolgens zijn de jackjes aan het begin van het seizoen weer uitgedeeld aan 
desbetreffende teams. Toch zijn er nog een paar jackjes spoorloos, mocht er iemand zijn die 
deze nog in bezit heeft zouden wij diegene vriendelijk verzoeken om deze in te leveren. Per 
dit jaar hebben wij ook een nieuwe vrijwilliger die over de kleding gaat: Rogier Geerts, hij 
neemt het stokje over van Femmy Schriemer. Wij willen via deze weg Femmy bedanken voor 
de afgelopen jaren en Rogier succes wensen in zijn rol.  
 
Ook is er op de achtergrond gewerkt om een nieuwe en eigen kledinglijn voor VV Irnsum te 
ontwerpen. Sinds 2020 is er een contract tussen Muta en VV Irnsum met betrekking tot 
clubkleding en is hiervoor een webshop. Zoals jullie gemerkt hebben is deze niet meer zo 
goed gevuld als voorheen, dit heeft te maken met het feit dat collecties na een periode van 3 
of 5 jaar niet meer in productie worden genomen en worden vervangen voor een nieuwe 
collectie. In de nieuwe eigen kledinglijn is er gekozen voor een eigen ontwerp die bestelbaar 
blijft en niet afhankelijk is van een nieuwe collectie. De nieuwe lijn blijft veel langer bestaan 
en geeft alleen daarom al veel voordelen. Voorop hierbij stond natuurlijk de kwaliteit en 
betaalbaarheid van de kleding. Spoedig zal de nieuwe kledinglijn worden gepresenteerd.  

 

Materialen   

 

De oude plastic ballencontainers zijn vervangen door 8 nieuwe ballenkarren. Met deze 
ballenkarren valt in een oogopslag te zien hoeveel ballen er zijn en ze zijn ook een stuk 
praktischer in gebruik.  
 
Door middel van de jeugd coördinatoren is er geïnventariseerd welke behoefte er was aan 
hesjes. Recentelijk zijn er voor alle jeugdteams nieuwe hesjes voor op de trainingen binnen 
gekomen. Ook zijn er diverse materialen ten behoeve van de trainingen aangeschaft.  



 
 
 
 
 
 
 

 
Coördinatoren 
 
Binnen de huidige gang van zaken wordt er steeds meer gedaan door coördinatoren, denk 
hierbij aan scheidsrechters, velddienst, kantinedienst en klussen die op deze manier met 
succes worden ingevuld. Het doel is om voor de komende jaren deze werkwijze door te 
zetten. 
 
Kantine richtlijnen 
 
Inmiddels zijn wij allemaal zeer tevreden over de nieuwe kantine, maar ontbreken er nog 
richtlijnen voor het gebruik hiervan. Er wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe richtlijnen 
zoals openingstijden, barbezetting en andere belangrijke regels voor het goed en veilig 
functioneren van kantine.  
 
Sponsoring 
 
VV Irnsum is zeer content met alle sponsoren die hen steunen, wij willen als bestuur daar 
dan ook onze dank voor uitspreken richting de sponsoren! 
 
De sponsorcommissie verricht zeer goed werk voor de club en dat is terug te zien rond het 
hoofdveld. Er zijn maar weinig clubs die zo veel sponsorborden hebben als VV Irnsum! 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
4. Activiteiten en Communicatie                   
 

Samenstelling werkgroepen 
 
Werkgroep communicatie 
Samenstelling: Karin Langhout (aanvoerder), Frank Vermeulen, Sytze Tiemersma. ICT 
techniek ondersteuning van Douwe Elzinga, Joshua en Robin. 
 
Werkgroep activiteiten 
Samenstelling: Hijlke Fennema, Ids Veldhuis, Jeltsje Spel, Dorien van Steen en Tjeerd 
Veenstra. Jeltsje en Dorien hebben de werkgroep inmiddels verlaten. 
 
Werkgroep toernooien 
Samenstelling: Jelte Drijfhout, Frank Vermeulen, Johannes van der Veen. 
 

Activiteiten 
 

Opening fase 1 kantine 
Fase 1 van de verbouwing van de kantine is gereed. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de 
werkzaamheden van sponsoren en de financiële ondersteuning van subsidieverstrekkers is 
dit prachtige resultaat tot stand gekomen.  
Onder leiding van onze voorzitter Werner Vermeulen werd de kantine symbolisch geopend 
door het oudste en jongste lid van VV Irnsum. 
 
De Rabo Club Support actie 
Ook dit seizoen mochten we weer mee doen 
aan de Raboclubsupport actie. Door middel 
van stemmen (allemaal online) kon iedereen 
ons steunen. De opbrengst bedroeg € 
1.245,63 . Dit bedrag wordt besteed aan 
trainingsmateriaal (ballencontainers) in 
schuur 5. 
 
Droge worst actie 
Normaal gesproken houden we deze actie 
altijd in november, maar door de Corona 
hebben we deze in maart gehouden. Wel in 
een andere vorm. Alle jeugdleden zijn met 
een bestellijst langs buren, familie en 
vrienden gegaan en op deze manier de 
worsten verkocht. De opbrengst bedroeg 
maar liefst 1550,-.  
 



 
 
 
 
 
 
 

  
Poiesz actie 
Ook waren we al voetbalvereniging uitgeloot om mee te doen aan de Poiesz Supermarkt 
Jeugdactie. We ontvingen een cheque van maar liefst € 961,- . Het geld komt ten goede aan 
onze jeugdafdeling. 
 
Viering Jubileumdag en Afsluitende dag 11 juni 2021 
Nadat een aantal eerder in het seizoen geplande activiteiten geen doorgang konden vinden 
vanwege Covid, kon op 11 juni 2022 de grote jubileumdag gelukkig wél gevierd worden. ’s 
Ochtends vroeg kregen we een niet onbelangrijke factor voor een geslaagde dag van moeder 
natuur cadeau: een stralend zonnetje scheen boven en over sportpark De Bining! Het gevoel 
dat al het andere ook zou slagen was meteen aanwezig. 
 
In de ochtend was er een informele ‘bestuursbijeenkomst’ waarbij ook de vijf ereleden van 
de vereniging waren uitgenodigd: Pé IJsselmuiden, Koos van Dijken, Bauke de Haan, Jane 
Visser en Abe Buwalda. De jubileumcommissie opende deze ochtend en vertelde trots te zijn 
dat met name alle vijf ereleden gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. Het bleek dat dit 
de eerste keer was, een uniek samenzijn! Ook de partners waren getuige van dit mooie 
treffen. Het moment werd uiteraard op foto vastgelegd. De ereleden bleken enorm content 
en blij te zijn met dit deel van de jubileumdag. In het begin van de avond bleek dat de 
vereniging geen vijf, maar zes ereleden te hebben. Zie een eerder verslag hierover. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

De middag werd traditiegetrouw gevuld met een mixtoernooi voor alle jeugdleden. Nog één 
keer in dit seizoen stond alle talent van de vereniging met veel plezier en gedrevenheid op 
de velden. De opkomst was groot. Er werd gestreden om minimaal de eer, maar ook in deze 
speciale editie om zeer mooie prijzen. Dit gold eveneens voor de penaltybokaal. Veel 
strafschoppen werden onberispelijk ingeschoten. Iets minder leuk voor de doelman 
overigens. Na afloop werden de prijzen uitgedeeld en was er voor ieder jeugdlid patat met 
een lekker snack, verzorgd door Café-snackbar De Fantast. 
 
Het mixtoernooi voor de senioren kon helaas geen doorgang vinden. Dit was te wijten aan 
zeg maar ‘overmacht’. Het eerste elftal had kort ervoor de 3e periode gewonnen en was 
daardoor verzekerd van nacompetitievoetbal. De eerste wedstrijd moest op deze 
jubileumdag worden gespeeld (zie verslag elders). En vanuit andere teams bleek er, 
begrijpelijk, animo te zijn om hen te supporten. 
 
Wel mochten we veel in competitieverband uitkomende senioren verwelkomen bij het 
buffet. Het personeel van De 2 Gemeenten had een uitgebreid en heerlijk buffet gereed 
gezet. Dit viel in goede smaak bij een ieder. Zeker ook bij de spelers van het eerste elftal, die 
na een enerverende en slopende wedstrijd wel trek hadden in een stevig maal. Meteen een 
goede ondergrond voor het ook verdiende biertje! 
 
De dag werd afgesloten met een feestavond voor genodigden in De 2 Gemeenten. Met een 
muzikale omlijsting van zanger Arnold Postma en later de Jirnsumer DJ’s Jut & Jul werd er, 
zeker naarmate de avond vorderde, volop gezongen en gedanst. Ergens na middernacht 
keerde ieder op zijn moment huiswaarts en na een heerlijk nachtje slapen konden we met 
z’n allen terugzien op een prima geslaagde jubileumdag. En nu op naar het 100-jarig bestaan 
van de vereniging in 2031!!! 
 

Hierbij nog de uitslagen van het mixtoernooi en de winnaars van de penaltybokalen. 
Winnaars penaltybokalen 
JO7                  Jan Eise Bruinsma 
JO8                  Simme Kamstra 
JO9                  Jelke van der Meulen 
J010                 Sverre Veenstra 
JO11                Jippe Bergsma 
JO13                Tycho Elzinga 
JO14                Ruben van Steen 
JO15                Sil de Vries 
JO17                Symen Miedema 
MO9                Feline Elzinga 
MO13              Jesca Grijpma 
MO19              Lian Oving 
Moeders          Sigrid Kramer 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen mixtoernooi 
Winnaars Champions league: 
Manchester City: Marije Punter, Marielle Keizer, Jarno Meckes, Hero de Jonge, Redmer 
Snoek, Tys Niemarkt 
 
Winnaars Europa League: 
Barcelona: Yenthe Grijpma, Jippe Bergsma, Jeroen van Dijk, Sverre Veenstra, Roan de Jong, 
Hidde van Uffelen 
 
Winnaars Conference league: 
Marseille: Hidde Steensma, Thijmen van Steen, Luuk Schriemer, Daan Kooistra, Tieme 
Siesling 
 
Winnaars Mickey Mouse League: 
Pluto FC: Fardau Terra, Rixt de Jong, Chris Nugteren, Jelte de Haan, Jancko Jorna 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Open trainingsdagen 
Zoals elk jaar organiseerden we weer Open trainingsdagen waar we kinderen willen laten 
kennis maken met voetbalspelletje. De opkomst was geweldig, een aantal nieuwe talenten 
zijn inmiddels lid van onze vereniging en toegevoegd aan diverse teams. 
 
Rommelmarkt 
De Rommelmarkt hebben we dit jaar weer kunnen organiseren. Dit keer op zaterdag 3 juli 
2022. Vele vrijwilligers waren hebben hier een bijdrage aan geleverd. De opbrengst was 
geweldig nl. € 2066 (bruto). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. Vrijwilligerszaken 

 
Zonder vrijwilligers geen VVI. Daarom een enorm compliment en een grote dank aan alle 
vrijwilligers die onze mooie voetbalclub draaiende houden. Hoe groot die bijdrage ook is, 
iedere bijdrage is meegenomen.  
 
Vrijwilligersbeleid 
Het doel in het nieuwe seizoen is om het werken met coördinatoren verder te stroomlijnen. 
De coördinatoren sturen vrijwilligers aan welke in een reeds aangemaakte database staan. 
Het is aan de coördinator deze verder uit te breiden natuurlijk in samenwerking met het 
bestuurslid vrijwilligerszaken. Operationele zaken is op dit moment al verdeeld in 
verschillende coördinerende rollen en lijkt goed te werken. 
 
Toch zijn er nog niet genoeg vrijwilligers en willen wij u wijzen op de vacaturelijst hieronder. 
Wilt u wel wat doen maar weet u niet wat of wilt u meer informatie over de vacatures? 
Vraag het bestuurslid vrijwilligerszaken (Bert Boersma) voor meer informatie.   
 
Openstaande Vacatures 

• Penningmeester; 

• Algemeen Bestuurslid; 

• Vicevoorzitter; 

• Coördinator Velddienst; 

• Coördinator Kassabezetting; 

• Gastheer / Gastvrouw; 

• Velddienstmedewerkers; 

• Scheidsrechters; 

• Kantinedienst medewerkers; 

• Bestuurslid voetbalzaken 

• Bestuurslid operationele zaken 
  

 
  
                  
 


