
Verslag Algemene Ledenvergadering SC Joure d.d. 13-12-2017 

 

1.Opening 

De voorzitter, Roelf Kok, opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er zijn 59 

leden/belangstellenden aanwezig. 

 

2.Mededelingen: 

Geen binnengekomen mededelingen. Vraag Bonne Brouwer: Notulen eerder graag beschikbaar. 

Toezegging: de notulen worden na eerstvolgende bestuursvergadering op de website gepubliceerd. 

 

3.Ingekomen stukken: 

Geen ingekomen stukken. 

 

4.Vaststellen verslag 17-05-2017 

N.a.v. punt 7, bezuinigingen gemeente. Arnold van der Wal: Eind november is besloten om de 

bezuinigingen voor een groot deel te annuleren. Wat is blijven staan, is de 100% huurverhoging van 

de velden. Niet zoals voorgenomen in 1 keer maar in stappen van 20% per jaar, miv 01-01-2019. In 

2018 komt een nieuwe notitie m.b.t. eventuele andere bezuinigingen. Daarin zal SC Joure weer 

worden betrokken. 

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): sponsorcommissie heeft het sponsorbeleid 

opgeschoond/bijgewerkt en nieuwe sponsors benaderd. Streven is om 15% van de begroting (ca. 

€50.000) aan sponsorgeld binnen te halen. 

 

Actiecommissie (Gerda v.d. Meer): Druk, succesvol jaar met mooie opbrengsten. Veel inzet door 

een groot aantal mensen die niet altijd bij SC Joure betrokken zijn, maar allen doen met veel plezier 

het vrijwilligerswerk. Opbrengsten zoals altijd goed. De opbrengsten worden in samenspraak met 

het bestuur besteed. Dit jaar ook weer een kerstverloting. 

 

Toernooicommissie (Bert Lems): Nieuwe en ook nog kleine commissie. Commissie kan leden 

gebruiken om de hoeveelheid werk aan te kunnen maar ook om organisatie van meer toernooien 

mogelijk te maken. De commissie organiseert toernooien, schoolvoetbaltoernooi, kerst- en slot-

toernooi. Daarnaast ook dit seizoen weer de noordelijk bekerfinale op 2 juni 2018. 

 

Kleding en materialen commissie (Andries Glas): Commissie laat weten dat als er iets kapot is en/of 

er iets moet worden vervangen men zich wenden tot de commissie. De commissie kan nog wel een 

aantal leden gebruiken. 

 

Trijn Bokma: Er wordt slordig omgegaan met de ballen. Soms worden er wel 15 ballen gevonden. 

Roelf Kok: leiders en coaches worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast is het 

misschien mogelijk om maatregelen te treffen die voorkomen dat ballen verdwijnen. 

 

COWT (Arnold van der Wal): Commissie is het kloppend hart van de vereniging. De commissie 

organiseert alles met betrekking tot het spelen van voetbalwedstrijden. De commissie kan nog wel 

vrijwilligers gebruiken. 

  

Kantinecommissie (Peter Dirks): Commissie regelt de bezetting van de kantine en zoekt nog 

vrijwilligers voor de zondag en donderdagavond. 



 

Accommodatiecommissie (Colin Knol): De commissie richt zich op  het onderhouden van de 

velden en de gebouwen. 

 

Duurzaamheidscommissie (Gerd van Os): Commissie richt zich op duurzaamheid en de daarmee 

verbonden financiële voordelen voor SC Joure. Uitgangspunt is de energiekosten van SC Joure te 

halveren wat een besparing kan opleveren van €10.000. Er zijn al een aantal acties uitgevoerd, 

ledverlichting, deurdrempels, nieuwe koelkast enz. tot nu toe een besparing van rond de €4000. 

Verder zijn ze aan het kijken naar zonnepanelen en Ledverlichting langs de velden. 

 

Communicatiecommissie (Sieds Tuininga): Commissie heeft genoeg leden, richt zich op website, de 

Spil, social media en Trochrinnerke en de integratie van de verschillende media. Een wens is het 

realiseren van een nieuwsbrief. Nieuwe Spil is uit, de volgende Spil komt uit in februari. 

 

Bouwcommissie (Jan Semplonius): De commissie is met veel zaken bezig. Vochtprobleem 

aanpakken bij het ballenhok d.m.v. ventilatie en dakpannen en goten vervangen. De containers 

vervangen door nieuwbouw en het parkeerterrein verbeteren dit in overleg met gemeente. Mogelijk 

een nieuw platendak met luifel voor kleedkamer units. Kleedunits verven aan de buitenkant. 

Kleedkamers beneden worden geschilderd. Beveiligingscamera’s zijn niet goed, hier wordt een 

oplossing voor gezocht. 

 

Voetbalcommissie (Johan Paul Yntema): Juniorenbeleid en seniorenbeleid is beschreven, het doel is 

om daarnaar toe te werken. Meer structuur is aangebracht in het jeugdvoetbal. Seniorenvoetbal nu 6 

zaterdag teams en 4 zondag teams. Het vrouwenvoetbal is gegroeid naar 6 teams. Gesprekken met 

trainers zijn gestart. De trainer van Za1 blijft ook komend seizoen trainer van dit team. 

 

Joop Heida: voor de trainer wordt dit het derde contract, dat kan een vaste aanstelling betekenen. 

Het bestuur neemt dit mee. 

 

Liesbeth : Waarom wordt de jeugd gestimuleerd om door te stromen naar Za1? J.P Yntema: er 

wordt opgeleid voor het hoogst spelende elftal en dat is op dit moment Za1. De speler zelf heeft 

altijd het laatste woord. 

 

Vrijwilligerscommissie (Roelf Kok): Het bestaande beleid voldoet niet. Daarnaast zat er iets 

onrechtvaardigs in en was er veel administratieve rompslomp. Het bestuur kiest voor een ander 

benadering. De commissies benaderen zelf de benodigde vrijwilligers door leden persoonlijk te 

benaderen (Akkie Bakker methode). Het sanctiebeleid wordt gestopt m.i.v. volgend seizoen en 9 

maart is er een vrijwilligersavond. 

 

Lambert Doorn: Geeft aan dat hij het betreurt dat er een ommezwaai wordt gemaakt gezien de vele 

energie en tijd die het heeft gekost. Roelf Kok: geeft aan dat er begrip is voor dat gevoel maar het 

bestuur wil graag deze nieuwe methode proberen. Anne Feenstra ziet graag dat niet alles wordt 

weggedaan, zoal het opgeven van vrijwilligerswerk bij nieuwe leden. 

 

Korfbalcommissie (Riemer Hobma): Ledenaantal daalt hierdoor worden er allerlei actie 

ondernomen om de ledenaanwas te stimuleren. 

 

Algemeen: 

Jelle Terpstra: Stelt voor om een jeugdraad in te stellen. Geert-Jan geeft aan dat de 

voetbalcommissie anders is ingericht waardoor er in de commissie twee aanspreekpunten zijn. 

Carsten Weißflog bij de junioren en Hein Kramer voor de pupillen. 

 



 

    PAUZE 

 

 

6.Samenstelling bestuur 

Carsten Weißflog leidt de verkiezing en legt de procedure uit.  

 

Er zijn drie kandidaten, voorgedragen door het bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar:  Ymie Stenekes    

Verkiesbaar:   Harry de Wolff   

    Fokke Noppert   

 

De nieuwe kandidaat-leden (Fokke Noppert en Harry de Wolff) stellen zich voor. 

Uitgebrachte stemmen 69. 

Ymie  44 voor -  21 tegen -  4 blanco 

Fokke   66 voor -    1 tegen -  2 blanco  

Harry  67 voor -    2 tegen -  0 blanco 

 

7: Financieel jaarverslag: 

Erik van Dijk presenteert de jaarcijfers 2016/2017. Inez Nijholt doet de uitvoerende 

boekhoudkundige activiteiten. In het bestuur zal één van de leden de functie van penningmeester op 

zich nemen. 

In tegenstelling tot 2015/2016  is er sprake van een positief resultaat van €8000,- De inkomsten zijn 

lager maar de uitgaven zijn ook lager. 

 

Het is de laatste bijdrage van Erik als penningmeester. De voorzitter en secretaresse bedanken hem 

voor zijn grote inzet waardoor de club er aanmerkelijk beter voor staat. 

 

8. Uit het bestuur: 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

● Roelf Kok voorzitter, ledenadministratie, actiecommissie 

● Fokke Noppert penningmeester, kantine- en sponsorcommissie 

● Ymie Stenekes secretariaat, communicatiecommissie, vrijwilligers 

● Richard Elsinga voetbal, COWT, toernooi- en materialencommissie 

● Geert Jan Haringsma voetbal, COWT, toernooi- en materialencommissie 

● Klaas Visser korfbal-, gebouwen-, bouw-, vertrouwenscommissie 

● Harry de Wolff algemene zaken 

 

 

Het bestuur gaat zich de komende tijd richten op: 

● Duurzaamheid 

● Algemeen beleid/visie SC Joure 

● Verbeteren accommodatie (bouwcommissie) 

● Meer aandacht voor korfbal 

● Meer aandacht voor communicatie 



 

 

9: Leden spreken zich uit: 

Aan de leden worden de volgende stellingen voorgelegd: 

 

 Roken op ons sportpark moet verboden worden. 

Reacties: tijdens de wedstrijden niet op tribune roken. Dan moet je veel nieuwe vrijwilligers 

zoeken. Niet roken in bijzijn van kinderen, creëer een rookzone. Wie zal het handhaven. Bier 

drinken in bijzijn van kinderen is ook een slecht voorbeeld 

 

 SC Joure moet vanaf het jubileumjaar in 2020 het originele wedstrijdtenue dragen. 

      Reacties: geen uitstraling naar tegenstander. Geen uitstraling qua vechtlust. Te wit m.b.t vuil  

      worden/schoon krijgen shirt. Wel mooi shirt, ik zou er graag in voetballen, huidige tenue is wel   

      aan vervanging toe. 

 

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 

Richard Elzinga roemt de inzet van de trainers en leiders die elke week op het veld staan om spelers 

te leren en het voetballen mogelijk te maken. Hij benoemt de inzet van de actiecommissie waardoor 

er veel dingen te realiseren zijn. Ook roemt hij de inzet van andere commissies en vrijwilligers. De 

toeloop van vrijwilligers is sterk verbeterd waardoor het vrijwilligersbeleid nu anders gestalte kan 

worden gegeven. 

 

Jan Semplonius: Het is vaak een grote bende in de kleedkamers. Trainers en leiders zouden hierin 

meer verantwoording moeten nemen. Dit is wel steeds toegezegd maar gebeurt niet.  

 

Marten Jongsma: kan er een overkapping komen bij de kassa. Dan kunnen de mensen die kaarten 

controleren droog staan. Roelf Kok: de bouwcommissie pakt dit op. 

 

Kan er een bordje bij de ingang komen om aan te geven dat parkeren alleen voor voetbal en korfbal 

is. Roelf Kok: we nemen dit mee. 

 

Anne Feenstra: er is geen EHBO meer op het sportcomplex. Wil het bestuur hier aandacht aan 

besteden. Voorbeeld: vanuit de club zelf mensen gaan opleiden. Fokke Noppert: misschien kan 

Fysio Actief hierin iets betekenen. Peter Dirksen: is dat voldoende fysiotherapie is wat anders dan 

EHBO. Fokke: klopt we nemen dit mee, misschien kunnen ze een rol spelen binnen het aanbod 

 

Kan alvast een rookverbod ingaan op de tribune tijdens de wedstrijden. Vergadering: gaat hiermee 

akkoord. 

 

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

vergadering. 

 

 


