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Voetbalvereniging "Jubbega"                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgericht    : 14 april 1945 
Koninklijk goedgekeurd : 25 juli 1979 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najaarsvergadering – 2 november 2017 (Verslag nr. 54) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering (d.d. 30 maart 2017, nr. 53); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd/senioren / jeugdtoernooi / zaaltoernooi / Sponsor / Communicatie 
Jubileum / scheidsrechter;  

-06-    Verslag kascommissie; 
-07-    Verkiezing kascommissie: aftreden Anne Spiekhout  
    P A U Z E   
-08- Financiële ontwikkelingen:  
-09-      Bestuursverkiezing: 
   Aftredend:     

Hennie Houwer (niet herkiesbaar) 
Femmy Wink (herkiesbaar)   

  Nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur: 
  Jose Haisma  
    
-10- Accommodatie VV Jubbega 
-11- Rondvraag 
-12- Sluiting 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
01 Opening en mededelingen  
Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 50  (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden en de leden van verdienste 
commissieleden en leden. 
 
Mededelingen 
Berichten van verhindering: Trienke de Haan, Roel de Haan, Dan Brand, Sjouke Bleeker, 
Pieter Stoelwinder, Tjibbe Jonker 
 
Algemeen 
01. Opening en mededelingen:  

 
Haaije kijkt kort terug op het afgelopen seizoen wat moeilijk was maar desondanks goed is 
afgesloten. Ook hebben we wederom een seizoensafsluiting gehad met daarbij een huldiging 
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voor de kampioenen jeugd (3 teams) en de dames. Ook is tijdens deze avond de ‘Grietus 
Bokaal’ voor het eerst uitgereikt, voor de “beste speler van het seizoen” aan Dennis de Haan 
en het ‘Talent van het seizoen’ Harm Jan Douma. 
 
Ook dit jaar hebben we het seizoen dit jaar weer prachtig afgesloten met het 
toernooiweekend, wat zeer geslaagd was, mede dankzij het geweldige weer. 
 
Na de zomerstop zijn we weer vol goede moed begonnen, met inzet van velen zijn er weer 5 
teams op de zondag actief. Daarbij ook mooi dat de JO19 weer een goede en volwaardige 
ploeg hebben gekregen, dit met enkele dispensatie spelers. 
 
De kleinste jeugd is begonnen met de nieuwe spelvormen, wat op dit moment positief 
uitpakt. 
 
Ons 1e elftal is dit seizoen ook prachtig begonnen met komende zondag een prachtige 
wedstrijd en waarbij we nog steeds volop meedraaien voor de 1e periode. 
 
Jubbega 2 is ook goed begonnen aan de competitie met enkele jeugdige versterkingen. Ze 
draaien bovenin ook netjes mee. 
 
Uiteraard zijn we in de zomerstop ook begonnen met de verbouwing waar we nog steeds 
druk mee bezig zijn. Deze positieve ontwikkelingen werden ook nogmaals onderstreept door 
een mooie ‘opstekker’ dankzij Wolter Rozenberg bij Omrop Fryslan. 
 
Als bestuur mogen we concluderen dat het goed gaat met VV Jubbega, en daar zijn we trots 
op! 
 
02 Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld.  
 
03 Verslag voorjaarsvergadering 30 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.  
 
04 Actualiteiten / Activiteiten/ Jeugd /  Senioren veld/zaal / Dames  
 
Senioren  
Jurjen licht toe dat het erg positief is dat de ploegen allemaal weer goed uiteengezet zijn aan 
de competitie en tot op heden zonder afgelastingen ivm spelerstekort. Ook een speciale 
vermelding voor onze 2 Syrische spelers welke sinds dit seizoen volwaardig teamlid zijn. 
 
Penaltybokaal is aan de start van het seizoen uitgesteld en zal worden gehouden op 
donderdag 26 april 2018 (dag voor Koningsdag).  
  
De familiedag (zaal) zal gehouden worden op 14 januari 2018. We hopen wederom op veel 
belangstelling, zoals de afgelopen jaren.  
 
Het toernooiweekend zal, mede door een laat einde van de nacompetitie, plaatsvinden op 
23/24 juni 2018.  
 
Een groot probleem op dit moment is wel het ontbreken van genoeg scheidsrechters voor 
wedstrijden op groot veld. Vooral bij de jeugd zijn er veel problemen om genoeg te krijgen. 
Hier zal op korte termijn iets moeten gebeuren anders moet er gekeken worden naar andere 
oplossingen, bijvoorbeeld verplichte aanstellingen. 
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Voor het klein veld zal er zeer binnenkort worden gestart met een cursus waar 13 spelers 
van Jubbega aan meedoen en tevens een aantal van Sport Vereent zullen aansluiten. Deze 
cursus zal in Jubbega plaatsvinden. Namens VV Jubbega zullen er 3 spelers bij FC 
Oldemarkt aansluiten, voor de cursus die betrekking heeft op het grote veld 
(jeugdwedstrijden). 
 
Jeugd 
Femmy geeft aan dat er vorig seizoen 3 jeugdteams kampioen zijn geworden, JO15-2, voor 
de winterstop en JO13-2 & JO15-1, na de winterstop.  
Uiteraard hopen we weer op een aantal kampioenschappen dit seizoen. 
 
Dit seizoen gestart met 18 jeugdteams en ook voor het eerst in jaren weer een JO17-2, erg 
positief. Ook een mooie ontwikkeling zijn de kabouters. Deze zijn momenteel al met 15 
spelers (!!). Deze spelen in een regionale competitie welke door VV Heerenveen uit is gezet. 
 
Voor de rest gaat het erg goed met de jeugd. Een aantal ploegen draaien goed op niveau 
bovenin mee.  
 
Binnenkort zal er ook weer worden gestart in de zaal. Hiervoor zijn alle jeugdteams 
ingeschreven in diverse competities (Gemeente, Kerst en KNVB competities). 
 
Femmy vermeld de nieuwe spelvormen waar we op het oude trainingsveld speciaal 2 velden 
voor hebben aangelegd. Het veld is kleiner waardoor iedereen meer aan de bal komt wat 
een voordeel is. Daarnaast zijn er nog een paar wijzigen welke het spel wat vrijer maken. 
 
In tegenstelling tot sommige andere clubs heeft VV Jubbega wél scheidsrechters op het veld, 
dit om onze scheidsrechters op peil te houden en ook omdat het voor de spelers duidelijker 
is.  
 
Ook is er een nadeel, er worden geen standen bijgehouden, dit is natuurlijk erg jammer, want 
het competitie-effect is hierdoor verdwenen. Wellicht dat de KNVB hier op terugkomt, want er 
zijn meer klachten hierover. 
 
Vanaf volgend seizoen zullen er voor de oudere leeftijdscategorieën wijzigen volgen in 
dezelfde lijn als deze. Dit geldt voor de JO10, JO11 en JO12. Vanaf de JO13 ( tweede jaars 
D’s) blijft de spelvorm 11x11 gelijk. Uitleg over deze spelvormen in de voorjaarsvergadering 
van 2018. 
 
Pupillen van de maand, ook de kabouters zullen hier dit seizoen bij aansluiten en een 
wedstijd mee het veld op lopen. 
 
VTON, gaat erg goed, binnenkort een uitbreiding voor keepers. De jeugdtrainers krijgen ook 
goede ondersteuning en de werking van de app in combinatie met de trainingen werkt 
perfect. 
 
Vanaf afgelopen weekend zijn álle jeugdteams voorzien van nieuwe kleding, een prachtig 
plaatje als de teams over het veld gaan. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de 
sponsorgroep VV Jubbega. 
 
Binnenkort zal ook Sinterklaas/Zwarte Piet een bezoek brengen aan onze jongste jeugd. 
 
05 Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd/senioren / Jeugdtoernooi / Zaaltoernooi / Horecatoernooi / 
Scheidsrechter / Sponsor / Communicatie / Jubileum 
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Velden/gebouwen 
Komt bij punt 10 voorbij op de agenda. 
 
Materiaal    
Folkert zet uiteen met benoemen van de nieuwe materialen, de nieuwe kleine goals welke 
dankzij de supportersvereniging beschikbaar zijn gesteld evenals een aantal nieuwe 
hoekvlaggen. 
 
De club heeft zelf 100 nieuwe ballen bekostigd. Deze zijn inmiddels zo goed als allemaal 
benut. 
 
Er zal ook een nieuw materiaalhok gerealiseerd worden aan de voorzijde. Als dit gereed is 
moet hier een goede indeling voor worden gemaakt waar Folkert de eindbeslissing over zal 
hebben. 
 
Punt van aandacht is het opruimen van doelen op de (trainings)velden. Dit zal worden 
meegenomen. 
 
Evenementen 
Geen Oktoberfest ivm Expansie in 2017. In het voorjaar zal er een VV Jubbega Carnaval 
georganiseerd worden. Verder elke thuiswedstrijd het draaiend rad wat zorgt voor financiën 
welke worden gebruikt voor investering in en rond de kantine. 
 
TC jeugd 
Geke Wassenaar geeft aan dat Femmy Wink al e.e.a. heeft uitgelegd. Als aanvulling hierop 
geeft Geke aan dat er een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) voor de jeugdtrainers is 
opgestart om deze zo nog beter te kunnen ondersteuning. 
 
Daarnaast zullen de jeugdtrainers ook betrokken worden in de indelingen voor het nieuwe 
seizoen. 
 
De TC jeugd en de TC senioren hebben ook overlegd om een goede doorstroming van de 
JO19 te kunnen realiseren. Dit zal via Rene Holman lopen. 
 
In het voorjaar zal er een voetbalclinic georganiseerd worden waarbij de selectie ook hulp zal 
verlenen om dit succesvol te maken. Uiteraard ook voor de binding er belangrijk. 
 
TC senioren  
Rene Holman is aangesloten bij de TC senioren sinds dit seizoen. De TC heeft in eerste 
instantie de pijlen gericht om weer een 3e op de been te zetten. Dit is, dankzij veel inzet, 
goed geslaagd. Binnen de TC zijn afspraken gemaakt voor de communicatie. Elk TC lid heeft 
een ‘eigen team’ waar diegene aanspreekpunt van is. 
 
Naast het 3e is er ook een ‘reservepoule’ samengesteld. Bij een tekort kan er aan de bel 
getrokken worden om te zien of er aanvulling mogelijk is vanuit deze poule. 
 
Tot nu toe zijn er geen wedstrijden afgelast wegens een tekort aan spelers, een positieve 
ontwikkeling. 
 
Joop de Vries vult aan dat er wel een Jubbega gezicht bij de selectie aanwezig blijft en er 
geen ‘vreemdelingen’ aangetrokken worden. De eigen jeugd moet ook de aansluiting vinden 
bij de selectie van Jubbega om zo het gezicht te behouden. 
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Jeugdtoernooi  
De 20e keer dit seizoen en tevens het laatste seizoen van Folkert van Wallinga. Door deze 
20e keer zal het toernooi ook een ‘extraatje’ proberen te krijgen. Hierover lopen de 
overleggen nog. 
 
Zaaltoernooi  
Jannes de Jong geeft aan dat dit inmiddels alweer volop aan de gang is. Het is afwachten of 
er 3 of 4 pouleavonden worden gespeeld. Dit loopt momenteel nog.  
Voor de rest loopt alles goed en zijn er 2 nieuwe leden toegevoegd aan deze commissie. 
Jasper Bron en Wesley Zijlstra zullen deze commissie ondersteunen. 
 
Horecatoernooi 
Bonne van der Meer zegt dat het afgelopen jaar erg succesvol was en dat hier in het 
voorjaar weer mee zal worden begonnen. 
 
Scheidsrechter  
Er is een tekort zoals eerder ook genoemd. Er zal een cursus starten maar voor grote velden 
zijn er zeker mensen nodig. Lukt dit niet moet er gekeken worden naar andere oplossingen. 
  
Sponsor  
Jan Wassenaar neemt namens de sponsorcommissie het woord en begint met een anekdote 
uit de hoogtijdjaren van VV Jubbega, voorgelezen vanuit een boek. Dit na het uitdelen van 
de historische eindstanden van VV Jubbega en de opmerking dat Jubbega voor het eerst 
sinds 1981 weer bovenaan staat in de 3e klasse. 
 
De sponsoring is de laatste jaren enorm in stijging, het sponsorgeld is meer dan verdubbeld 
in de laatste jaren en de komende jaren blijft dit dankzij lopende contracten op pijl. 
 
De hoofdsponsor COOP zal na dit seizoen stoppen en zal terugkeren als Freon fan 
Jobbegea. In totaal zullen dit er volgend seizoen 6 zijn. Us Bilang, Veehandel de Haan en 
Wassenaar Vastgoed hebben hun contract verlengd en de gezamenlijke melkveehouders 
Jubbega Hoornsterzwaag zullen ook toegevoegd worden als Freon fan Jobbegea. 
Gesprekken over een nieuwe hoofdsponsor lopen nog. 
 
Een aantal sponsoren steunen ook het zaaltoernooi, waardoor het zaaltoernooi elk jaar zorgt 
voor een steun aan de club. Ook geeft de Rabobank de komende jaren steun aan het 
jeugdtoernooi van VV Jubbega. 
 
Communicatieteam  
Nick Woltjer is voor het technische aspect weer aangesloten. Ronald licht toe dat de zaken 
weer actief zijn opgepakt, zowel de website als via Facebook. Uiteraard is het de bedoeling 
dit nu up-to-date te houden. Aanvulling is uiteraard gewenst en van harte welkom. 
 
De Facebook heeft inmiddels meer dan 1000 volgers, er zal ook een verloting hierop volgen. 
 
Daarnaast zal er elke week een voorbeschouwing zijn op de wedstrijd van Jubbega 1 en 
tevens elk weekend een jeugdwedstrijd van de week. 
 
Jubileum 
Henk Visser noemt de leden van de commissie en geeft aan wat de stand van zaken is. Er 
zal een fotoalbum worden gemaakt met de historie van VV Jubbega. De rest zal in de loop 
der tijd volgen. 
 
Supportersvereniging 
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Marian de Haan is blij met de versterking op wedstrijddagen welke is aangemeld. 
Desondanks is een 5e persoon nog steeds zeer welkom voor de vele acties welke er jaarlijks 
zijn. 
 
06 Verslag kascommissie   
De kascommissie (Anne Spiekhout en Geke Wassenaar) geven aan dat de kas klopt. Er zijn 
geen op- en/of aanmerkingen.  
 
07     Verkiezing kascommissie  
Aftredend is Anne Spiekhout, Andre Kleistra zal deze rol op zich nemen voor de volgende 
controle. 
 

 
P A U Z E   
 

 
08 Financiële ontwikkelingen  
Wolter geeft toelichting op financiële verslag welke is uitgedeeld in de zaal. Voor het laatste 
seizoen zullen er 2 boekhoudingen zijn, dit door een verplichting welke er altijd was voor de 
gemeente, maar door de privatisering niet meer nodig is. 
 
Uiteraard zal er wel nog jaarlijks een bijdrage door de gemeente worden gegeven aan VV 
Jubbega. 
 
De boekhouding wordt doorgenomen en daarbij wordt een vraag gesteld over de 
bliksemloterij door Andre Kleistra of er een andere opzet nodig is. Wolter geeft aan dat dit 
niet noodzakelijk is door de Bliksemloterij welke jaarlijks een fantastische bijdrage oplevert 
voor de club, meer dan welke loterij dan ook. 
 
Al met al een positief jaar met goede vooruitzichten. Uiteraard blijft het wel belangrijk om een 
buffer te houden voor onvoorziene zaken. 
 
09    Bestuurszaken  
 
Aftredend: 
Haaije neemt het woord en geeft aan dat Hennie Houwer na 9 jaar als bestuurslid afscheid 
neemt van haar bestuurlijke taken. Maar tevens wordt ze bedankt voor de enorme inzet die 
zij in al die jaren heeft gedaan. Ondanks dat Hennie stopt als bestuurslid is ze bereid VV 
Jubbega nog te blijven ondersteunen. Hennie wordt met een bloemetje en presentje bedankt 
voor de inzet en is benoemd tot lid van verdienste van VV Jubbega. 
 
Femmy Wink haar bestuursperiode is tevens afgelopen maar Femmy stelt zich herkiesbaar 
en dit wordt beklonken met een applaus. 
 
Voordracht nieuwe bestuursleden: 
Voor de vrijgekomen functie wil het bestuur Jose Haisma voordragen als kandidaat belast 
met jeugdzaken.  
 
Er is vanuit de aanwezige leden geen bezwaar tegen deze benoeming. Dit wordt bekrachtigd 
met een applaus. 
 
We wensen Jose veel succes met de nieuwe functie. 
 
10 Accommodatie v.v. Jubbega 
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Jelle Heide geeft toelichting op de verbouwing. Het kassahok is zo goed als gereed evenals 
het materiaalhok. De afwerking buitenzijde is weersafhankelijk, dit laat nog even op zich 
wachten. 
 
De kleedkamers zijn zo goed als compleet betegeld zodat hier de afwerking ook kan 
plaatsvinden. Dankzij een bijdrage uit het Rabofonds kunnen we ook de geisers vervangen 
voor een meer milieuvriendelijke oplossing welke tevens energiezuiniger zal zijn. 
 
De velden zijn in de zomerperiode onder handen genomen, Er is geprikt en doorgezaaid. 
Daarnaast is er een veegmachine aangeschaft om de velden gras- en bladvrij te houden. 
 
Anne Spiekhout vraagt of er een tussenoplossing is voor de afwerking, bijvoorbeeld tijdelijk 
in de kleur mee verven. Jelle zal dit uitzoeken, ook ivm ondergrond voor de eindafwerking. 
 
Peter Koopstra geeft aan dat er een zeer zwakke (natte) plek is achter veld 3. Hier wordt 
veel gebruik van gemaakt terwijl dit niet nodig is. Bonne v/d Meer zegt dat de tractor hier ook 
schade veroorzaakt evenals soms rondom het hoofdveld. Dit zal worden meegenomen in het 
bestuur. 
 
Tevens zal er op toegezien moeten worden dat ook eigen spelers niet over de velden lopen 
buiten de wedstrijden om. 
 
11      Rondvraag 
Henk Visser vraagt hoe het met de kabel zit naar de achterste velden toe voor de 
geluidsinstallatie. Deze is kapot en zal gerepareerd moeten worden. 
 
Jan Wassenaar vindt de publieke belangstelling bij de thuiswedstrijden soms te matig. Hier 
moet vanuit het bestuur iets aan gedaan worden geeft Jan aan. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van andere attracties tijdens de wedstrijden, zoals springkussen voor de 
kinderen! Ook de belangstelling tijdens de ledenvergadering laat qua spelers en stafleden te 
wensen over. 
 
Als reactie hierop geeft Haaije aan dat ideeën voor het aanspreken van deze categorieën 
uiteraard welkom zijn. Het bestuur zal hier ook mee aan de slag gaan. 
Bij extra activiteiten tijdens de wedstrijden waardoor er mogelijk meer publiek aanwezig zal 
zijn, moet uiteraard wel rekening gehouden worden met de inzet van vrijwilligers. M.a.w. 
deze moeten dan ook beschikbaar zijn. 
 
12      Sluiting  
Om  21:57 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 
 

Notulist Jurjen Varwijk  02112017 


