
Verslag Algemene Ledenvergadering SC Joure d.d. 12-12-2018 
 

1.Opening 

De voorzitter, Roelf Kok, opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er zijn 43 

leden/belangstellenden aanwezig. 

 

2.Mededelingen: 

Afmeldingen van: Joop Heida, Luut de Zee, Eelco Bredenhoff, Johan Hazelhof, Willem Huitema, 

Barry de Vries, Andre Boersma en Anno Terpstra 

 

3.Ingekomen stukken: 

Geen ingekomen stukken. 

 

4.Vaststellen verslag 09-05-2018 

Marten Jongsma : roken komt nog steeds veel voor, niet iedereen houdt zich daaraan. Afspraak: niet 

roken op de tribune tijdens de wedstrijden. Belangrijk is om mensen aan te spreken. Gemeentelijk 

beleid zal in de nabije toekomst zijn: Niet roken op het hele sportcomplex. Rookbeleid blijft lastig 

en zal ook een tijd van gewenning kennen. 

Bestuur neemt het mee in haar vergadering en komt er op terug. 

 

Aanvulling B. de Vries betreffende rondvraag betreffende O. de Lange: B. heeft de vraag gesteld of 

het beleid in het stuk op de website stond staand beleid was. Antwoord voorzitter: Dit is niet het 

geval. We halen het stuk van de site en passen het aan in een stuk waarin ieder zich kan vinden  

 

5.Uit de commissies:  

De voorzitters van de commissie geven een korte presentatie over hun werkzaamheden 

 

Vertrouwenscommissie (Douwe Zwaga) 

Vertrouwenscommissie is geen klachtencommissie, de personen van de vertrouwenscommissie 

Evert den Drijver en Douwe Zwaga hebben een luisterend oor voor leden die bij hun aankloppen. 

Er worden geen notulen gemaakt en er wordt alleen gesproken met betrokken. Vertrouwen en 

vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten. 

Liesbeth Boersma: hoe vaak wordt er een beroep gedaan op de vertrouwenscommissie. 

Douwe: er wordt ongeveer 2 / 3 keer per jaar een beroep gedaan op de commissie. 

 

Sponsorcommissie (Fokke Noppert):  

Toekomst: sponsoring van 50.000 euro brengen naar 60.000 euro 

RABO bank: gaat SC Joure sponsoren met 5000 euro per jaar.  

Sponsoractiviteiten: Joure/VVI wordt aangegrepen voor een leuke sponsor-event 

Vraag: komt er weer een sponsoravond. Antwoord: Ja 

 

Actiecommissie (Gerda v.d. Meer):  

Steeds meer aanvraag voor de inzet van verkeersregelaars. Met als resultaat veel opbrengsten voor 

de club. Gezien de aanvraag voor inzet kan de commissie nog wel vrijwilligers gebruiken. 

Van de opbrengsten is dit jaar een nieuwe geluidsinstallatie van 7000 euro aangeschaft 

Kerstverloting: Gestart met het uitgeven van 9000 loten. De nieuwe opzet (10 loten per spelend lid) 

voldoet goed. De commissie heeft veel voorbereidend werk gedaan waardoor de uitgave soepel 

verloopt. De opbrengst van de loterij wordt besteed aan verrijdbare dug-outs en voor een omheining 

rondom de velden. 

 

 

 



Toernooicommissie (Bert Lems):  

Kerstmix toernooi eind december ook een volledige dag voor het meisjesvoetbal. 

VTT weer georganiseerd (voetbal talenten toernooi) toernooi voor 13 jarigen. 

Stagecoördinator: Tineke Kuindersma (inzet stagiaires) 

 

COWT (Arnold van der Wal):  

Dit seizoen moeten voor meer dan 60 teams wedstrijden worden georganiseerd. Dit zijn seizoen zijn 

ook nieuwe spelvormen geïntroduceerd. Ondanks de toenemende drukte is het gelukt alles naar 

wens te organiseren. 

Arnold wil in deze de scheidsrechters, dienstdoende COWT-ers en de ondersteuners aan de COTW, 

bedanken. Ook benoemt hij de inzet van Jappie ten Boom, die dit jaar helaas is overleden. 

 

Het kunstgrasveld is eerst afgekeurd, na aanpassingen door gemeente alsnog goedgekeurd. 

 

Kantinecommissie (Peter Dirks) 

De omzet is gegroeid, het aantal vrijwilligers is op dit moment redelijk, de inzet van hen is goed.  

Er is een nieuw kassasysteem, dat bevalt goed. Prijzen worden volgend seizoen licht aangepast 

i.v.m. vernieuwde BTW tarieven 

 

Duurzaamheidscommissie (Gerd van Os):  

De commissie gaat zich richten op duurzaamheid van gebouwen en verlichting (op termijn LED-

verlichting rond velden, de gebouwen hebben al) en afvalpreventie. 

Op sociaalgebied gaan ze de aandacht richten op het samenwerken met buitenschoolse opvang, 

leer/werk projecten voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en het vergroten van de 

betrokkenheid van leden, ouders en vrijwilligers 

Coöperatiefonds van de Rabobank heeft 5000 euro geschonken voor groen/duurzaamheidsbeleid  

 

Communicatiecommissie (Otto de Lange): 

Leden: Sjoerd-Jaap Wynia, Sieger Bakker, André de Lange, Otto de Lange, Sierd v/d Goot, Martijn 

van Dijk, Brenda van Olphen en Gerda Schavemaker. 

Website: In de loop van 2019 hoopt de commissie een duidelijk beeld te hebben van wat we binnen 

SC Joure met de site willen bereiken. Wat willen we behouden en wat kan weg? 

Social media algemeen: Er is sprake van veel meer nieuws, programma’s en verslagen op de site, 

Facebook, Twitter en Instagram. 

Trochrinnerke: Wordt wekelijks verspreid (via de app en mail) door Sierd v/d Goot onder de 

korfballeden. 

Programma weekend voetbal/korfbal: Wekelijks het programma voor het weekend op social media. 

Voetbal.nl app: Twitterberichten via SC Joure, verschijnen sinds een tijdje automatisch op de 

voetbal.nl app. Mooi communicatiemiddel over allerlei activiteiten van de club. Iedereen wordt 

opgeroepen de app. te instaleren.  

De Spil: Vier keer per jaar een kwalitatief goed gevulde Spil, met terugkerende rubrieken en 

actualiteiten. Spil december 2018 is inmiddels verspreid. Volgende Spil: Maart 2019. 

Narrowcasting: Bekijken wat de mogelijkheden en kansen hiervan zijn. Wat willen we laten zien 

hierop en hoe zorgen we voor de meerwaarde hiervan?  

100 jaar SC Joure: Vanaf maart 2019 een terugkerende rubriek in de Spil m.b.t. de geschiedenis van 

SC Joure, met het oog op 100 jaar SC Joure.  

Jouster Courant: Elke week komt er een stukje in de Jouster Courant van zaterdag 1 en korfbal 1. 



 

 

Accommodatie en bouwcommissie: (Jan Semplonius) 

Bouwcommissie start volgende week met het verven van de deuren 

Het ballenhok wordt opgeknapt. 

Omheining wordt rondom alle velden gerealiseerd 

Dug-outs komen ook op de andere velden. Er worden hiervoor 6 nieuwe dug-outs aangeschaft 

Kledingboxen: vijf jaar geleden gekocht maar verkeren in onaanvaardbare staat. Een architect is 

geconsulteerd. Hij maakt een rapport. Afhankelijk daarvan wordt besloten wat er gedaan gaat 

worden.  

 

Accommodatie: 

Te weinig parkeergelegenheid, een deel van het parkeerterrein is in een slechte staat. Overwogen 

wordt om op het B-veld als parkeerplaats in te richten. Op het grote trainingsveld zou een tweede 

kunstgrasveld gerealiseerd kunnen worden. Onduidelijk is wanneer dit gerealiseerd kan worden. Is 

vooral ook afhankelijk van de inzet van de gemeente. 

 

Voetbalcommissie (Johan Paul Yntema):  

Laurens Melijn wordt ingezet voor pedagogische ondersteuning. Dit om de communicatie tussen 

ouders, kinderen en de vereniging (trainers en coaches) te verbeteren. 

Op dit moment gesprekken met trainers. Coach ZA1 Klaas de Jong stopt en wordt vervangen door 

Dick Schuurman van VVI. Jeugd doet het goed, er is een vergelijking gemaakt met soortgelijke 

verenigingen en SC Joure loopt goed in de pas. 

 

Korfbalcommissie (Wietse Wielinga) 

Nieuwe trainer: René van Zijl. Er wordt fanatiek getraind A en C jeugd zijn kampioen geworden. 

Het ledenaantal daalt. Hierover is er in oktober een brainstormavond gehouden. Daarna zijn een 

viertal commissies aan het werk gegaan om de afgesproken acties uit te voeren. 

Deze zijn: de kangoeroe jeugd organiseren, verbetering zichtbaarheid korfbal op het sportcomplex, 

samenwerking met andere verenigingen, spelers uit andere dorpen, diverse activiteiten om de 

onderlinge samenhang te vergroten, zoals het Olieboltoernooi op 29 december 

 

Ledenadministratie: 

Ontwikkeling leden bestand: iets minder jeugd, verschuiving van pupillen naar junioren en een 

lichte terugloop van de senioren. 

Lijst niet spelende bondsleden flink opgeschoond waardoor er minder financiële afdracht aan de 

KNVB hoeft te worden betaald. 

Registratie vrijwilligers vervuild wordt opgepakt 

Registratie sponsoren en club van 100 nu up-to-date 

Facturatie, lidmaatschap, sponsoren en club van 100 verloopt naar wens maar is een tijdrovende 

bezigheid.  

Beheer /gebruik van sportlink biedt veel mogelijkheden. SC Joure gaat daar steeds meer gebruik 

van maken (voetbal.nl app, dataservice voor website, TV narrowcasting, activiteitenkalender enz) 

Voorzitter benoemt de expertrol die Lambert heeft m.b.t. sportlink. KNVB gaat met enige regelmaat 

bij hem te rade, of krijgt verbeteringspunten van Lambert aangereikt. 

 

 

 

 

 

    PAUZE 

 



 

 

6: Uit het bestuur:  

Trainer ZA1:  De huidige trainer (Klaas de Jong) verlaat na 4 jaar aan het einde van het seizoen 

ZA1. De voetbalcommissie is op zoek gegaan naar nieuwe trainer met als uitgangspunt om met 

ZA1 richting eerste klas te gaan. Trainer ZA1voor het volgend seizoen wordt Dick Schuurman. Nu 

aandacht gericht op de andere trainers binnen SC Joure. Ook wordt gezocht naar een coördinator 

bovenbouw en onderbouw 

De AVG, privacy-wetgeving, is afgerond. Binnenkort een aparte avond om leden in te lichten. 

Zorg voor zondagvoetbal: streven is om ook het zondagvoetbal op een aanvaardbaar niveau te 

brengen/houden. Er is een teruggang te bemerken in het aantal teams. 

Ook zorg over de staat van de kledingboxen en parkeerplaats wat veel geld zal gaan kosten 

 

De vrijwilligersavond is op 16 maart georganiseerd en is erg positief ontvangen. 

 

Inspraakavond 18 april 2018: De voorzitter geeft een update over de zaken die besproken zijn op de 

inspraakavond.  

Acties: meer aandacht voor opleiden trainers, ondermeer door benoeming van een pedagogisch 

ondersteuner. Er is een brainstormcommissie geweest om de betrokkenheid te vergroten van 

leiders/leden. Deze groep heeft voorstellen aan het bestuur voorgelegd en is gevraagd hiervoor een 

plan van aanpak te maken.  

Communicatiecommissie bestaat nu uit 8 leden en er worden meer eigentijdse 

communicatiemiddelen ingezet (app, facebook, twitter) 

Het bestuur is bezig met een verbetering van de bewegwijzering op de sportvelden en het uitbreiden 

van parkeermogelijkheden. 

 

7. Financiële zaken: 

Kascommissie (Bert Lems en Carsten Weiβflog 

De commissie heeft de financiële situatie doorgenomen en stelt: 

Op vrijdag 26 oktober hebben wij bij de penningmeester de controle over het boekjaar 2017/2018 

uitgevoerd. Gelwin de Vries was op uitnodiging van de commissie aanwezig als deskundige. In een 

open en prettige sfeer is de balans gecontroleerd en zijn de bezittingen en de schulden van de club 

besproken en beoordeeld. De aanwezigheid van op de balans aangegeven banksaldi zijn 

gecontroleerd. De winst en verliesrekening is besproken en gecontroleerd. Er is uitvoerig 

stilgestaan bij de inkomsten en uitgaven van de vereniging. De commissie heeft geconstateerd dat 

de penningmeester niet alleen een gedegen boekhouding voert maar ook op een zeer gedreven wijze 

de mogelijkheden onderzoekt en uitvoert om zowel aan de inkomsten als de uitgavenkant te 

optimaliseren. Er zijn tijdens de controle geen bijzonderheden geconstateerd.  

Op grond van bovenstaande bevindingen adviseert de commissie de ALV om het bestuur decharge 

te verlenen met betrekking tot het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2017/2018 

 

De commissie stelt voor dat de huidige commissie blijft bestaan en dat die aangevuld wordt met een 

derde persoon. Het voorstel is om Gelwin de Vries toe te voegen. Volgend jaar treedt Carsten 

Weissflog af en wordt er een nieuw lid benoemd. De zittingsduur per lid is steeds drie jaar. 

 

Het financiële verslag kon opgevraagd worden bij de penningmeester. De penningmeester geeft 

antwoord op een aantal vragen die leden van daaruit hebben. 

Geconstateerd kan worden dat: 

 Er sprake is van een gezonde financiële situatie 

 Liquiditeit wordt beter 

 Vorderingen zijn gedaald 

 Kortlopende schulden zijn fors teruggebracht 



 Een efficiëntere boekhouding heeft kosten bespaard 

 Er veel in materialen is geïnvesteerd 

 

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 

Stefan Boersma: ik ben gevolgd door een filmploeg. Veel mensen hebben daarbij geholpen. 

Iedereen bedankt daarvoor. 

 

Otto: 100 jarig bestaan wat gaan we daaraan doen. Antwoord: Voorzitter er wordt een overkoepelde 

commissie die dit gaat organiseren. Mensen die daar in willen zitten kunnen zich melden bij het 

bestuur. Er komt hiervoor ook een oproep in de verschillende interne media. 

 

Anne Feenstra: is er al een datum voor de vrijwilligersavond. Antwoord: ja, de tweede vrijdag in 

maart 

 

Jelle Terpstra: Hij complimenteert het bestuur, het democratisch niveau is op dit moment hoog. 

 

11. Sluiting: De voorzitter sluit om 22.20 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor de 

positieve bijdrage. 

 

 


