
Verslag Algemene Ledenvergadering Sportclub Joure d.d. 17-05-2017 
 

1.Opening 

De voorzitter, Joop Heida, opent de vergadering. 

 

2.Mededelingen: 

Melding afwezigheid: J.P. Yntema, Peter Dirksen, Andre en Stefan Boersma , Bert Lems, Luut de 

Zee, Gerben Veenstra 

 

Maandag 15 mei zijn de statuten ondertekend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

3.Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken 

 

4.Vaststellen verslag 14-12-2016 

De notulen worden zonder op/aanmerkingen goed gekeurd 

 

5.Uit het bestuur  

Terugblik/vooruitblik: Roelf Kok blikt vanuit het bestuur 6 maanden terug en 6 maanden vooruit. 

 

Terugblik afgelopen 6 maand: Er is een nieuw bestuur, er is een voetbalcommissie. Er zijn nieuwe 

statuten, huishoudelijk reglement en een beleid normen en waarden. De financiële situatie is 

verbeterd, ondermeer door een royale erfenis. De rust en positiviteit zijn terug in de club.  

 

Vooruitblik komende 6 maanden: oprichten van een toernooi/activiteitencommissie. Versterken 

positie korfbal, verbeteren communicatie, meer aandacht voor duurzaamheid. Er komt een nieuw 

beleidsplan. En we bereiden ons voor op het 100jarig bestaan van SC Joure 

 

Kascommissie 

 

 

6.Samenstelling bestuur 

In de algemene vergadering van 14 december 2016 is besloten om het bestuur uit te breiden naar 7 

personen. Om die reden zijn er 2 bestuursposten vacant en kunnen leden zich kandidaat stellen voor 

deze posities. 

Het bestuur vraagt de algemene vergadering om in alle rust, eerst in de huidige samenstelling, aan 

de slag te kunnen gaan. 

Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De ALV gaat akkoord. 

 

Vraag: wordt duidelijk gemaakt wie welke verantwoordelijkheden krijgt. Antwoord: Ja, dat wordt 

bekend gemaakt via website en mail?? 

Statutair is Roelf Kok de voorzitter. 

 

Rooster van aftreden is vastgelegd. 

Voorstel: er wordt een voorstel gedaan om het rooster van aftreden aan te passen. Het voorstel 

wordt aangeleverd bij het bestuur en daarin besproken en indien gewenst aangepast. 

 

7: uit de commissies: 

 

COWT(Arnold v.d. Wal) roerig seizoen. Voorbereidingen nieuwe seizoen zijn al gestart. Men is 

bezig om vervanger(s) te zoeken voor leden die vertrekken. 

De gemeente maakt plannen voor bezuinigingen m.b.t. onderhoud sportcomplex. 6 juni wordt dat 



voorgelegd aan de raad. Voetbal voor de  8/9 (F-pupillen) wordt vanuit de KNVB aangepast en zal 

enige investeringen vragen. Spelerspassen verdwijnen en worden vervangen door digitale passen op 

de mobile telefoon. Bekercompetitie start begin september de reguliere competitie eind september. 

 

Aktiecommissie(Gerda v.d. Meer) Goed seizoen, aanvulling commissie met drie personen, goede 

opbrengsten. Opbrengsten zijn ondermeer besteed aan: Kalkinstallatie voor het watersysteem, en 

diverse materialen die nodig waren voor nieuwe opzet pupillenvoetbal (F-pupillen) 

 

Voetbalcommissie:(Geert-Jan Haringsma)  Geert-Jan stelt de voetbalcommissie voor. Twee 

jeugdkeepers maken de overstap naar een BVO, SC Heerenveen en SC Cambuur. 

 

Korbalcommissie(Klaas Visser): 

Nog op zoek naar nieuwe trainer. Selectie is betrokken en actief in de korfbal. Door studie haken 

spelers af. Ledenaanwas van ouders van korfballende kinderen die geen kennis van korfbal hebben. 

 

Sponsorcommissie(Fokke Noppert) De sponsorcommissie bestaat uit 10 personen. Taken zijn 

voortvarend aangepakt. Resulterend in nieuwe sponsorcontracten. Club van 100 wordt weer nieuw 

leven ingeblazen. Leden gaan nieuwe en bestaande sponsoren benaderen. Nagedacht wordt over 

sponsoren activiteiten 

 

 

PAUZE 
 

 

8.Financieel jaarverslag 2015/2016 en begroting 2017/2018 

Inez Nijholt gaat de uitvoerende boekhoudtaken overnemen. De penningmeester in het bestuur kan 

dan de bestuurlijke taken/verantwoordelijkheden op zich nemen. 

 

Financieel jaarverslag 2015/2016: De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting. Er is sprake 

van een financieel tekort van €41.000. De penningmeester geeft een verklaring. Personeelskosten 

zijn de grootste oorzaak, maar zullen volgend jaar teruggebracht zijn door ondermeer vertrek 

trainer(s) 

De ALV gaat akkoord. 

 

Begroting 2017/2018: De penningmeester licht de begroting toe. Als het gaat zoals geschetst dan zal 

er een overschot zijn van €3000,- 

 

 

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag: 

 Anne Feenstra: volgend seizoen(2017/2018) is er weer de Noordelijke bekerfinale bij SC 

Joure 

 Ymie neemt het woord om de voorzitter, Joop Heida, te bedanken voor zijn inzet de laatste 6 

jaar als voorzitter van SC Joure. 

 Ledenadministratie: sommige vrijwilligers hebben toegang tot Sportlink. Lambert geeft aan 

dat deze informatie niet met anderen gedeeld mogen worden. 

 Otto de Lange: ik mis informatie van de communicatiecommissie. Antwoord klopt, op dit 

moment geen mededelingen. 


