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1.Opening 
De voorzitter, Roelf Kok, opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er zijn 36 

leden/belangstellenden aanwezig. 

 

2.Mededelingen: 
Afmeldingen van: Jan Semplonius, Henk de Wolf, Peter Dirks, Richard Elzinga en Klaas Visser. 

 

3.Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken. 

 

4.Vaststellen verslag 13-12-2017 

N.a.v.: vraag Sietse Blaauw zijn er al bordjes niet roken geplaatst: antwoord ze zijn besteld en 

betaald en worden binnenkort geplaatst 

De notulen worden met enige tekstuele aanpassingen goedgekeurd. 

 

5.Uit de commissies:  
De commissie stellen zich voor d.m.v. een korte presentatie. 

 

Sponsorcommissie (Fokke Noppert):  

Meer dan 50.000 gefactureerd, dus streven is gehaald. Sponsoravond met J. van Zweden, in 

toekomst meer sponsoractiviteiten. Voor volgend jaar zelfde sponsorbedrag als uitgangspunt. 

 

Actiecommissie (Gerda v.d. Meer):  

Kerstverloting verliep iets anders maar zorgde voor een goede opbrengst, dat geldt ook voor de 

paasei actie. De verkeersregelaars hebben een heel goed jaar gemaakt en veel geld voor de club 

verdiend. Een nieuwe geluidinstallatie, ruim €7000,  is betaald vanuit de opbrengsten van de 

actiecommissie. De nieuwe installatie kan met de bekerfinales on gebruik worden genomen 

 

Toernooicommissie (Bert Lems):  

Bekerfinales 2 juni en het slottoernooi op 9 juni zijn volop in voorbereiding. Daarvoor is het 

schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Kleine commissie maar per toernooi is er veel ondersteuning. 

Komende seizoen wee de vaste toernooien, maar er is ook ruimte voor andere initiatieven. De 

commissie kan wel meer leden gebruiken. 

 

Jo19-3, JO10-1, Jo8-3 spelen in de halve finales van het bekertoernooi. Bij winst spelen ze mee in 

de finale van 2 juni. 

 

COWT (Arnold van der Wal):  

De COWT heeft zich bezig gehouden met: 

 2e helft competitie “afwikkelen” 

 organiseren oefen/beker/competitie wedstrijden 

 “aanstellen” scheidsrechters  

 inzet/coördinatie overige vrijwilligers (o.a. gastvrouwen / COWT –ers)   

 

Er was sprake van behoorlijke “overbelasting”, maar met veel flexibiliteit, behulpzaamheid en 

meedenken zijn  bijna alle problemen opgelost. 

 

Op dit moment is de COWT bezig met het inventariseren t.b.v. het nieuwe seizoen 2012019. 

 opgave aantal teams 



 indelingen teams 

 concept trainingsschema opstellen 

 begeleiding (jonge) scheidsrechters 

 informeren en communiceren begeleiders 

                                                                                                                                                                                  

M.b.t. gedrag, waarden en normen op en rond het complex wil de COWT nog vaker en duidelijker 

zijn in wat er van begeleiders en vrijwilligers wordt verwacht.  

 

Duurzaamheidscommissie (Marlies Ballemans):  

Commissie bestaat uit: Erik de Jong, Colin Knol, Lies Feenstra, Gerd van Os en Marlies Ballemans. 

Subsidies zijn aangevraagd en toegekend. N.a.v. een duurzaamheid/energiescan zijn  enige 

energieslurppers vervangen, verlichting en vriezers of is het gebruik veranderd, biljard. De 

commissie is nu bezig met de aanschaf van zonnepanelen. Zodra dat gerealiseerd is zal er op 

feestelijke manier publiciteit aan worden gegeven. 

 

Communicatiecommissie (Sieds Tuininga):. 

Bonne : Trochrinnerke brengt meer nieuws dan de Spil. Reactie Trochrinnerke is een wekelijkse 

nieuwsbrief en dus met actueel nieuws. De Spil komt 4 keer per jaar uit en heeft meer 

achtergrondnieuws 

Vraag Liesbeth Boersma:  Hoelang duurt het voor de communicatiecommissie reageert op een mail. 

Antwoord: drie dagen. 

 

Commissie bestaat uit drie onderdelen: 

 Spil 

 Web-site 

 Trochrinnerke 

 

Spil komt 4 keer per jaar uit. 15 juni komt de nieuwste editie uit, daarna in oktober. Voor het 

oktobernummer moet kopij voor 15 september binnen zijn bij redactiedespil@scjoure.nl 

Meer verbinding tussen Trochrinnerke en communicatiecommissie is gewenst. Ideeën en meedoen 

wordt op prijs gesteld. 

De website is in de basis goed te gebruiken, maar de commissie blijft streven naar vernieuwing en 

verbetering. De commissie zoekt hier nog leden voor. 

 

Bouwcommissie:  

Ballenhok, opties: renovatie en uitbouw of vervanging/nieuwbouw.  

   

Huidige ballenhok aanpassen/ renoveren: Voor liggen twee opties voor     

Renovatie of nieuwbouw Het bestuur heeft de commissie gevraagd om de optie ballenhok 

aanpassen/renoveren verder te onderzoeken en dan de optie houtskelet/eigen werk. Daarin kan dan 

worden meenemen het realiseren van een fysioruimte. 

 

Lekkage kleedkamerunits: 

Dakrenovatie, er moet een oplossing komen voor de lekkage die er nu is. Een oversteek wordt  

is een optie. 

 

Voetbalcommissie (Johan Paul Yntema):  

De commissie ziet terug op een mooi en sportief seizoen,. Nu druk bezig met indeling van teams 

voor het nieuwe seizoen.  Doorstroom van naar seniorenteams gaat goed. De commissie onderzoekt 

of er voor de zaterdag een derde prestatieteam bij  kan. Volgende jaar nieuwe leeftijdsgroep Jo12 

Er zijn vacatures voor: Pupillen coördinator, trainer Jo B1 en assistent J0151.  

16 juni infodag voor ouders. 
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Korfbalcommissie (Roelf Kok i.v.m. afwezigheid Klaas Visser) 

 Nieuwe trainer voor de selectie 

 Circa 25 % van het aantal leden stopt om diverse redenen 

 Kangaroekorfbal met 10 kinderen 

 16 mei is er het schoolkorfbaltoernooi 

 Samenwerking wordt gezocht met andere korfbalverenigingen 

 

Ledenadministratie: 

Ledenadministratie wat betreft spelende en niet spelende bondsleden, verenigingsleden en 

donateurs prima op orde. 

Relatiebestand vervuilt wat betreft registratie vrijwilligers, sponsoren en adverteerders. Sponsoren 

en adverteerders wordt opgepakt met Fokke. Overige onduidelijk wie dit gaat opschonen. 

Ledenbestand 

Per 7-5-2018: 984 Bonds- en verenigingsleden 805 spelende leden, waarvan 11 geregistreerd voor 

G- voetbal 119 niet spelende leden, waarvan 4 leden 7x7, 35+/45 en 2 leden alleen trainen 2 leden 

op de wachtlijst 60 Verenigingsleden, waarvan 9 leden 7x7, 35+/45+, 14 leden alleen trainen, 37 

leden zonder spelactiviteit 

Tot nu toe 99 afmeldingen einde seizoen. 

 

Aanmaken incassorun verloopt prima. Ruim 800 ic’s per maand voor alleen voetbal. Aantal 

incassofouten per jaar minder dan 5. Aantal niet te bij eerste incasso te incasseren bedragen ca 15 

per maand. 

AVG 

Met meerdere personen bezig om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Privacy wetgeving is van 25 mei binnen de EU hetzelfde. Ook als vereniging moeten we 

daaraan voldoen. 

Vraag Carsten Weiβflog: hoe verhoudt zich het ledenaantal t.o.v. vorig jaar. Antwoord: Ledenaantal 

is iets gezakt. 

 

    PAUZE 

 

6.Voordragen leden van verdienste 

Het bestuur draagt Ype Jelsma en Lambert Doorn voor als leden van verdienste. Ype is al 30 jaar 

scheidsrechter bij SC Joure en Lambert verzet heel veel werk voor de ledenadministratie. De 

voorzitter geeft een kort overzicht van wat beide mannen voor de club betekenen waarna ze de 

onderscheiding krijgen opgespeld.  

 

7: Uit het bestuur: Namens het bestuur geeft Geert-Jan een presentatie 

Sinds het nieuwe bestuur is gestart zijn ze bezig geweest met de volgende ontwikkelingen: 

 Vernieuwen van de statuten, huishoudelijk reglement en beleid normen en waarden 

 Instellen / vernieuwen commissies (voetbalcommissie, communicatiecommissie, 

toernooicommissie, bouwcommissie) 

 Herstart ZO1 

 Gesprekken met vrijwilligers op sleutelposities 

 Vrijwilligersavond en sponsoravond 

 Nalatenschap v.d. Zee 

Op dit moment houdt het bestuur zich bezig met: 

 VOG (verklaring omtrent gedrag) voor vrijwilligers 

 Gevolgen van d wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 Aanpassen accommodatie (ballenhok, lekkage kleedunits, parkeren)  

 KNVB bekerfinale 2 juni 



 Indeling en materialen 

 Communicatie naar en op het park 

 Werken. versterken “wij” gevoel 

 

Op de inspraakavond van 18 april is aan het bestuur het volgende meegegeven: 

 Meer opleiding voor trainers, beter materiaal, velden en parkeren 

 Verhogen betrokkenheid leiders en meer binden van vrijwilligers en leden (meer wij gevoel) 

 Elkaar beter informeren, de leiders beter informeren 

 Betere bewijzering naar de sportclub 

 Website verbeteren en meer gaan doen met sportlink, voetbalassist-app en social media. 

 

Al met al wordt er veel gedaan en is er een positieve flow merkbaar. Het bestuur trots op de 

vrijwilligers en onze mooie locatie 

 

Vraag: Ik heb al een VOG moet ik dan weer opnieuw. Antwoord: nee. Aanvraag kan waarschijnlijk 

in een keer voor alle vrijwilligers via.. en is dan kosteloos 

 

8. Financiële zaken: 

De penningmeester geeft een korte presentatie over de financiële situatie van SC Joure. Hij is 

begonnen met uitgebreide scan van de financiële gang van zaken binnen de club wat heeft geleid tot 

een kostenbesparing en efficiëntere werkwijze. Gezien de kwetsbaarheid van een penningmeester 

wordt gezocht naar een andere werkwijze(boekhoudprogramma, sportlink enz) en meerdere 

personen die daar taken in krijgen. 

Kascommissie (2jaar): Bert Lems en Carsten Weiβflog 

Algemene indruk financiële situatie: positief 

Carsten Weiβflog : financiële situatie is ook mede te danken aan het vorige bestuur, ondermeer de 

voorzitter Joop Heida. 

 

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 

Bert Lems: 215 vrijwilligers gaan minimaal meedoen aan de bekerfinale van 2 juni.  

 

Anne Feenstra: Het bord van ereleden en leden van verdienste is nog steeds niet bijgewerkt. 

Antwoord; het heeft enige tijd gekost om de juiste namen te achterhalen. Bord is bestelling en wordt 

dit seizoen nog geplaatst. 

 

Andre Boersma: Kunnen eigen leden (uit Joure) niet op de fiets naar het sportpark komen, hierdoor 

komen er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen voor bezoekers en gast elftallen. Antwoord: het 

heeft de aandacht. 

 

Otto de Lange: Beleid seniorenvoetbal is niet gecommuniceerd. Otto geeft aan het niet in alles eens 

te zijn met het beleid, vooral de doorstroom naar ZO1. Hij hoopt dat het beleid nog besproken kan 

worden en aan de leden wordt voorgelegd. 

Geert-Jan geeft aan dat het beleid is gemaakt met de voetbalcommissie waarbij alle geledingen, 

inclusief afvaardiging zondagvoetbal, aanwezig was. De keuze voor ZA of Zo ligt altijd bij de 

speler zelf.  

Het document wordt van de website gehaald en daar waar nodig aangepast. 

Liesbeth Boersma: Waarom zijn de spelers ZA1 uitgenodigd voor de sponsoravond en ZO 1 niet. 

Antwoord: gezien de omvang is er gekozen voor 1 team in dit geval ZA1, het vlaggenschip van de 

club.  

 

11. Sluiting: De voorzitter sluit om 23.00 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de 

positieve bijdrage. 


