
Verslag Algemene Ledenvergadering SC Joure d.d. 09-12-2020 

 

1.Opening 
De voorzitter, Roelf Kok, opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Door de corona situatie betreft het 

een on –line ALV. 31 leden hebben ingelogd. De voorzitter legt kort de gang van zaken (stemrondes en chatfunctie) uit 

m.b.t. het verloop van de ALV on-line. 

 

2.Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken. 

 

3.Vaststellen verslag 11-12-2019 
Er vindt een correctie plaats m.b.t. de data bij agendapunt  6: Toernooicommissie/kersttoernooi 

De notulen worden daarna vastgesteld. 

 

4.Terugblik en vooruitblik huidig seizoen:  
• Overleden. De voorzitter staat kort stil bij het overlijden van 5 leden/relaties. Johan Oud, Stefan Zeldenthuis, 

Jippe Dijkstra, Klaas Visser en Herman van der Zee. 

• SC Joure 100 jaar. Er waren veel plannen die door corona echter niet konden doorgaan. We hopen dat dit 

komend jaar rond het zelfde tijdstip alsnog te organiseren 

• Corona. Het hele jaar staat/stond in het teken van corona. Dat leverde veel beperkingen op. Gepoogd wordt om 

dat wel kan zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat dit mogelijk is vooral te danken aan de inzet van de vele 

vrijwilligers. 

• Korfbal. Promotie van SC Joure 1 in zaal en op veld. Geslaagde internationale wedstrijd in januari. Afgelopen 

seizoen meer dan 15% toename leden 

• Accommodatie. 

Gerealiseerd in 2020.  

In 2020 is er, mede mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers, veel gerealiseerd. 

. Nieuwe kunstgrasveld. 

. Kantine is opgeknapt, inclusief nieuwe plafondplaten. 

. Ballenhok voorzien van nieuwe dakplaten en dakgoten. Extra ruimten gecreëerd voor kleding, en    

  toegangsdeur vervangen door stalen deur. Ventilatie wordt verbeterd. 

. Waterinstallatie aangepast aan de vereisten 

. Electrische installatie en administratieve aanpassing aangepast aan de vereisten 

. Keuring verlichting rond de velden 

. Hekwerk aansluitend aan de gebouwen is vervangen 

. Sluiproute via nutsbaan is aangepakt 

. Nieuw straatwerk i.v.m. verzakkingen en verwijderen groen. 

. Vernieuwing en verbreding toegangsweg 

Te realiseren in 2021. 
. Verlichting rond C veld, groot trainingsveld en D veld vervangen door Ledverlichting 

. Sluiproute via nutsbaan verbeteren zodat die niet meer gebruikt kan worden 

. Sportcomplex geheel afsluiten en camera’s plaatsen om vernielingen tegen te gaan. 

. Nieuwe vloer kantine 

. Voortgang herinrichtingsplan. (in samenspraak met gemeente)  

. Aanpak engerlingen (is pas mogelijk als de minimum temperatuur boven de 15 graden ligt) 

 

Vraag: is het niet mogelijk om, i.v.m. vernielingen, in zomer en winterstop geen jeugd toe te laten. 

Antwoord: Nee, afspraak met gemeente is dat het C-veld altijd open moet zijn. 

 

• Nieuwe kleding. Fokke legt kort uit hoe de aanschaf van nieuwe kleding is verlopen. Na een zorgvuldig 

inkoop/offerte proces is een samenwerking met Textielstra uit Sneek aangegaan. 

Vraag: waarom gekozen voor korte mouw. 

Antwoord: 90% van de clubs kiezen hiervoor omdat door middel van thermoshirt en handschoenen een en 

ander is op te compenseren. SC Joure gaat hierin mee. 

 

Vraag: wat gebeurt er met de oude kleding. 

Antwoord: gaat naar een goed doel, Roemenië. Nieuwe voorstellen zijn welkom.  

• Diversen. 

. Er heeft een huwelijksvoltrekking plaatsgevonden in het clubhuis 

. Jan Semplonius en Henk de Wolff zijn koninklijk onderscheiden.  



. Snertactie heef 1000 euro voor de club opgebracht. 

. Voetbalacademie van Dick Schuurman en Jan Arjen Kooy van start, elke zondagmorgen training om jeugd te  

  Verbeteren. 

 

6. Bestuursverkiezingen 
Er zijn 2 vacatures in het bestuur van SC Joure. Richard Elsinga (voetbal) is afgetreden in december 2019. Fedde Jisse 

Regts wil zijn positie in het bestuur gaan bekleden. Klaas Visser (korfbal) is helaas op 20 mei 2020 overleden. Wietse 

Wielinga heeft aangegeven als bestuurslid korfbal toe te willen treden. 

 

Stemronde 1 verkiezing Fedde Jisse Regts: 77.5% voor, 22.5% blanco 

Stemronde 2 verkiezing Wietse Wielinga:    87%    voor, 23%   blanco 

 
Vraag: was het niet beter geweest om beide kandidaten voor te dragen, in een speciale ALV, voordat ze al geruime tijd 

zich ad-intrem hebben ingezet in de functie. Heeft misschien kandidaatstelling anderen lastig gemaakt. 

Antwoord: Had het bestuur willen doen in de ALV van mei 2020, maar door corona is dat niet gelukt. Het bestuur heeft 

de statuten gevolgd m.b.t. de verkiezingen en de kandidaatstelling. 

 

Geert-Jan Haringsma heeft aangegeven te willen stoppen voordat zijn termijn is afgelopen. 

 

7. Huishoudelijk reglement 
Er zijn een aantal aanpassingen gedaan in het huishoudelijk reglement. De vergadering wordt gevraagd hiermee 

akkoord te gaan. Aangepaste versie is terug te vinden op de website of aan te vragen bij secretariaat@scjoure.nl 
. Benoemen van de vele teams is geschrapt. 

. Erelid wordt aangewezen door het bestuur waarna de benoeming plaatsvindt in de ALV. 

. Paragraaf over verplicht vrijwilligerswerk is geschrapt. 

. Paragraaf over AVG is toegevoegd. 

 

Stemronde 3: 100% gaat akkoord met de aanpassingen 

 
Vraag: kunnen de specifieke veranderingen benoemd worden. 

Antwoord: dit gaan we alsnog benoemen op de website 

 

8.Algemeen beleidsplan 
Er is een beleidsplan gemaakt vanuit de visie van de club. Het algemeen beleidsplan is terug te vinden op de website of 

aan te vragen bij secretariaat@scjoure.nl  De voorzitter benoemd een aantal uitgangspunten. 
. Iedereen laten sporten in een veilige en gezellige omgeving.  

. Iedere sport is belangrijk op elk niveau, recreatie en prestatie. 

. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de club. 

. Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de club bij commissies, trainers enz. 

. Wij zijn een Omnivereniging, we staan ook open voor andere sporten. 

. Opleiden van jeugd is belangrijk, zodat met eigen opgeleide spelers te sporten met voetbal in de eerste klasse 

  en met korfbal in de derde klasse. 

. Een financieel gezonde en duurzame club. 

 

Er worden een aantal voetbal gerelateerde (niveau, doorstroming, opleiding) vragen gesteld die op de vergadering 

worden beantwoord. 

 

Stemronde 4: 80% voor 20% tegen 

 

9.Organisatiestructuur voetbal 
Fedde-Jisse presenteert een voetbalplan. Het voetbalplan is terug te vinden op de website of aan te vragen bij 

secretariaat@scjoure.nl 
Doel is om verantwoordelijkheden duidelijk te maken en bij wie je men daarvoor moet zijn. Structuur en namen worden 

z.s.m. gecommuniceerd op de website 

 
Er worden een aantal inhoudelijke toelichtingen gevraagd. Vragen die niet tijdens de ALV worden behandeld worden na 

de ALV alsnog beantwoord. In de ALV wordt aangegeven dat er bezorgdheid is van eilandvorming en verschil tussen 

prestatie en recreatie. 
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10.Verslag kascommissie/verkiezing lid kascommissie 
Bert Lems licht de controle en het bevinden van de kascommissie toe. De kascommissie constateert dat er een gedegen 

boekhouding is gevoerd en heeft geen bijzonderheden geconstateerd. De kascommissie adviseert daarom om het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019/2020 

 

Stemronde 5: 95% ja, 5% nee 

 

Bert Lems treedt af als lid van de kascommissie. Het bestuur stelt voor om Liesbeth Boersma te benoemen tot lid van de 

kascommissie. 

 

Stemronde 6: 87% ja, 13% nee 

 

Opmerking: voortaan eerst het financieel jaarverslag  presenteren en daarna decharge te verlenen  

Antwoord: is inderdaad zoals het hoort, zal voortaan in de ALV zo op de agenda staan. 

 

11.Financieel jaarverslag 
De penningmeester geeft een presentatie over het financieel jaarverslag. Het financieel verslag is op te vragen bij 

secretariaat@scjoure.nl. 
Het is door corona een bewogen jaar geweest. Ondanks corona en veel minder inkomsten is er sprake van een positief 

resultaat van bijna 7000 euro. SC Joure heeft optimaal gebruik gemaakt van de verschillende compensaties van de 

overheid.  

 

12.Mogelijke oprichting kaatsvereniging 
De voorzitter geeft aan benaderd te zijn door de oprichters van een kaatsclub. Zij zouden dat willen doen binnen de 

Omnivereniging SC Joure. De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om met de oprichters in gesprek te gaan. 

 

Stemronde 7: 95% ja, 5 % nee 

 

13.Rondvraag 
Vraag: Is er ruimte voor cursussen voor vrijwilligers 

Antwoord: er is ruimte, alle aanvragen worden in behandeling genomen. Uitgangspunt is dat de cursus relevant moet 

zijn voor SC Joure en bijdraagt aan de verbetering van de vrijwilligerstaken. 

 

14.Sluiting 
De voorzitter sluit af 22.40 de vergadering af 
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