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

Najaarsvergadering – 15 oktober 2015 (Verslag nr. 50) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering (d.d. 2 april 2015, nr. 49); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd/senioren / jeugdtoernooi / zaaltoernooi / Sponsor  
-06-    Verslag kascommissie; 
-07- Verkiezing kascommissie; Jos van den Berg (aftredend) 
    P A U Z E   
-08- Financiële ontwikkelingen:  
-09- Bestuursverkiezing: 
 Aftredend:   F. v/d Meer   (niet herkiesbaar) 
     P. Hofstee  (niet herkiesbaar) 
     J. Mulder  (niet herkiesbaar) 
     A. van Noordenburg (niet herkiesbaar) 
     P. Brouwer  (niet herkiesbaar) 
 Nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur:   
     H. Bosma 
     J. Varwijk 
     G. Veenstra 
     J. Heida  
-10- Waarderingspeld 
-11- Rondvraag 
-12- Sluiting 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

01 Opening en mededelingen 
Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet de 52 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden en de leden van verdienste. 
Mededelingen 
Berichten van verhindering: B. Faber, F. Wink, I. v/d Berg en A. Kleistra 
Algemeen 
In verband met gezondheidsproblemen van voorzitter Jan Mulder is besloten dat Wolter 
Rozenberg als vicevoorzitter de vergadering zal leiden. 
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Als eerste wordt de waarderingspeld uitgereikt aan Grietje Hofstee.  
De waarderingspeld wordt altijd in de voorjaarsvergadering uitgereikt, helaas was Grietje 
tijdens de voorjaarsvergadering verhinderd door familieomstandigheden en heeft de speld 
niet in ontvangst kunnen nemen. Grietje heeft deze speld dik verdiend.  
 
VV Jubbega is, na een aantal vervelende jaren, weer op de weg terug. Niet alleen sportief 
gezien maar zeker ook wat betreft de sfeer en samenhorigheid binnen de vereniging. Dit is 
met name voor een groot deel te danken aan de leden uit alle geledingen van de vereniging, 
die op eigen initiatief en daarbij van harte ondersteund door het bestuur, de diverse 
commissies bemannen. Tevens mag daarbij de supportersvereniging niet onvermeld blijven. 
Zij hebben onlangs onder andere een nieuwe kalkmachine aangeboden.  
 
Een woord van dank voor alle leiders, begeleiders, trainers en vrijwilligers is dan hier ook 
zeker op zijn plaats. 
 
Maar er zijn ook zeker nog een aantal wensen. Zo is het nog steeds moeilijk om 
kantinevrijwilligers voor de doordeweekse avonden te vinden. Vandaar dat het bestuur 
hiervoor nogmaals een oproep doet. Ook worden nog vrijwilligers gezocht voor een tijdelijke 
commissie, die ervoor moet zorgen dat het 75-jarig bestaan in 2020 gevierd kan worden. Dit 
lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover. Dus kunnen de eerste 
voorbereidingen binnenkort gestart worden. Mochten er vrijwilligers zijn die dit evenement als 
een uitdaging zien dan kan worden aangemeld bij het bestuur. 
 
In juni jl. heeft het schoolvoetbaltoernooi met de daarbij behorende district- en regiofinales 
plaatsgevonden op ’t Heidefjild. Dit is heel goed verlopen en was een boppeslag voor onze 
kantine. De KNVB was ook heel tevreden en hebben alweer een toezegging gedaan voor het 
komende jaar. Aaron Kors wordt bedankt voor zijn inzet.  
 
Jan Wassenaar wil namens zijn moeder Grietje Wassenaar iedereen hartelijk danken voor de 
vele kaarten die zij tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en thuis heeft ontvangen na een 
ongelukkig val van de trap. 
 

02 Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

 

03 Verslag voorjaarsvergadering 2 april 2015 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.  

 

04 Actualiteiten / Activiteiten/ Senioren/ Zaal / Jeugd 

Jeugd 
Andre van Noordenburg geeft een toelichting op de stand van zaken betreffende de jeugd.  
 
De penaltybokaal heeft afgelopen jaar in plaats van in mei in september plaatsgevonden. De 
reden hiervoor was dat er in mei geen passende avond kon worden gevonden. Het laten 
plaatsvinden in september is heel goed bevallen en daarom zal de penaltybokaal volgend 
jaar weer in september plaatsvinden. 
 
Inmiddels zijn er veel nieuwe jeugdleden en wordt misschien een F6 samengesteld na de 
winterstop. Door de toename van de vele jeugdteams is er inmiddels wel een 
scheidsrechtersprobleem ontstaan.  
 
Omdat er zo veel jeugdleden zijn is er een naar een andere invulling gezocht voor de pupil 
van de week. Er wordt een team van de maand benoemd die tijdens een thuiswedstrijd van 
het eerste elftal in de line-up meeloopt.  
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In december zal de sinterklaasviering voor de jeugd plaatsvinden en december/januari 
starten de zaaltoernooien in de zaal.  

 

Senioren veld / zaal 
Flip van der Meer geeft een toelichting op de stand van zaken. 
 
Seizoen 2014/2015: 
1e elftal: gedegradeerd van de 3e klasse naar de 4e klasse. In de nacompetitie tweemaal 
verloren, dus volgde degradatie 
2e elftal: geëindigd op een 8e plaats met 20 punten in de 2e klasse 
4e elftal: als 5e geëindigd in de 4e klasse 
5e elftal: is onderaan geëindigd in de 6e klasse. 
ZM: is als 3e geëindigd in de 6e klasse. 
Zaal 1: behaalde een 4e plaats in de 3e klasse. 
Zaal 2: behaalde een 10e plaats in de 4e klasse. 
 
Het horecatoernooi, welke plaatsvond op 14 juni jl. is weer sportief en succesvol verlopen.  
 
Seizoen 2015/2016: 
Er wordt dit seizoen gespeeld met 5 teams op zondag. Er is weer een 3e elftal samengesteld. 
1 ZM-team en 2 zaalteams. Vrijdagavond speelt het 35+ team in een competitie en is er een 
dameselftal opgericht welke speelt in een damesdorpencompetitie. Cees Huitema is hun 
trainer. 
 
De selectie wordt vanaf dit seizoen getraind en begeleid door Johnny Wassenaar en Oebele 
Schokker. Aaron Kors traint en begeleidt het 2e elftal. De keeperstraining wordt verzorgd door 
Gerrit Meint Holtrop en Sake ter Schuur traint de overige senioren.  
 
In augustus zijn we begonnen met de bekercompetitie. Hiervoor zijn Jubbega 1, 2, 3 en 4 
ingeschreven. De start was niet succesvol, alleen Jubbega 3 wist de wedstrijden te winnen 
en is doorgegaan naar de volgende ronde.  
 
In september jl. is de competitie weer gestart en op dit moment staat Jubbega 1 op de 1e 
plaats. Ook de andere teams draaien goed mee in de competitie. 
 
In december zal weer het Coop kerstzaalvoetbaltoernooi plaatsvinden en 10 januari 2016 de 
familiedag in de zaal. 
 

05 Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd/senioren / jeugdtoernooi / zaaltoernooi / Sponsor  

 

Velden/gebouwen commissie 
Velden 
De veldencommissie is druk bezig. Kaj Faber ondersteunt de veldencommissie met advies 
over het beheer van de velden. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt. De grootste 
zorg is het trainingsveld. Na de winter wordt dit bekeken. In het voorjaar zijn de velden 
bezand en de velden 1 en 2 daarnaast ook doorgezaaid. Ook zal er binnenkort weer 
gesnoeid moeten worden. De veldencommissie heeft een nieuwe kalkmachine gekregen van 
de supportersvereniging en is hier blij mee.  
 
Marian de Haan geeft aan dat het bruggetje achter in zeer slechte staat verkeerd. 
Aangegeven wordt dat hier naar gekeken wordt.  
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Gebouwen 
Piet Brouwer bedankt alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met het opknappen van het 
koffiehok, de omheining en de hekken. Het ziet er allemaal goed uit.  
Daarnaast heeft Anne de Jong alle geisers nagekeken. Anne de Jong merkt nog op dat de 
thermostaten zijn afgesteld, maar dat de bestuurskamer vele branduren meer heeft gehad in 
de afgelopen tijd en dat het programma van de betreffende thermostaat is veranderd.  
 

Materiaalcommissie    
Folkert van Wallinga geeft aan dat het goed gaat met de materialen. Er missen nog wel weer 
ballen en ook er zijn niet altijd voldoende shirten. En de kleine goaltjes moeten hersteld 
worden. Doordat het materiaal goed beheerd wordt zijn er minder kosten, dus wat dat betreft 
is Folkert tevreden.  
 

Acties 
Henk Visser geeft aan zich zorgen te maken over de inzet met de bliksemloterij. Deze actie 
staat of valt met voldoende mensen. Afgesproken dat hierover met het bestuur wordt 
gesproken om bemensing uit de teams te krijgen en vrijwilligers te stimuleren. De 
bliksemloterij zorgt altijd voor een mooie inkomstenbron voor de vereniging. 
 

Evenementencommissie 
De evenementencommissie is bezig met hun 2e seizoen. Dit seizoen wordt er elke 
thuiswedstrijd weer gezorgd voor een verloting met het rad en ook volgt er weer een 
oktoberfest en playbackshow. De evenementencommissie kan wel extra mensen gebruiken 
in de commissie.  
 

TC jeugd 
Jubbega speelt weer met eigen A’s en er is zijn veel nieuwe jeugdleden, waardoor misschien 
na de winterstop een F6 kan worden ingedeeld.  
 

TC senioren 
De is selectie krap, waardoor het af en toe schipperen is om te zorgen dat alle teams 
voldoende spelers hebben. Eind oktober zal de TC evalueren met Johnny Wassenaar en 
Oebele Schokker. Vooraf wordt hierover een overleg ingepland met de spelersraad. Na de 
winterstop vinden de gesprekken met alle spelers plaats.  
 

Jeugdtoernooicommissie 
Het jeugdtoernooi 2015 is goed verlopen. Een tegenvaller was dat enkele eigen ploegen zich 
op het laatste moment hebben afgemeld. In de commissie stoppen 2 commissieleden. Hier 
zijn nieuwe mensen voor nodig.  
 

Zaaltoernooicommissie 
Voor het aankomend kerstzaaltoernooi is de commissie druk bezig met de voorbereidingen. 
Dit jaar zullen kleine wijzigingen in het programma worden aangebracht en is er een open 
inschrijving.  
 

Sponsorcommissie 
Onlangs heeft de sponsorcommissie, met groot succes, haar eerste sponsoravond 
georganiseerd. Coop supermarkt is grutte freon (hoofdsponsor) en freonen fan (co-sponsors) 
zijn De Verfboer, Us Bilang, Albert Heijn Gorredijk en Wassenaar Vastgoed. Martin Robben 
is kledingsponsor van de selectie. Het 2e elftal heeft als shirtsponsor De Vergulde Turf. Het 
damesteam is in nieuwe kleding gestoken door Autorijschool Anja en Helder en de 
reservetenue ’s worden gesponsord door De Verfboer. 
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Acerbis en SportsKing zijn de nieuwe kledingleveranciers.  
Alle jeugdteams ontvangen binnen 3 jaar nieuwe shirts. Deze shirts zijn voor alle teams 
uniform en daardoor gemakkelijk door te wisselen. Hiervoor wordt een sponsorgroep 
opgericht. Ook is de sponsorcommissie bezig om een club van 50 op te starten, deze 
inkomsten zijn speciaal voor de jeugdteams bedoeld.  
 
Inmiddels zijn er vele nieuwe bordsponsors. Dit is mede dankzij de inzet van Jan Wassenaar. 
Ook zijn er vele nieuwe sponsors voor het kerstzaaltoernooi door Jan aangedragen.  
 

Commissieavonden 
Om de communicatie tussen het bestuur en de diverse commissie en de 
supportersvereniging transparant te houden en te bevorderen wordt driemaal per jaar een 
commissieavond belegd. Dit is een positieve ontwikkeling en werkt uitstekend.  
 

06 Verslag kascommissie 
De kascommissie geeft aan dat de kas klopt. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  

 

07 Verkiezing kascommissie 
Jos van de Berg is na 2 jaar aftredend. Peter Koopstra blijft aan en Anne Spiekhout neemt 
zitting in de kascommissie.  
 

 

P A U Z E   
 

 

08 Financiële ontwikkelingen 
Wolter geeft een toelichting op het financiële verslag. 
Per 1 januari jl. is de maatregel om de contributie te verhogen ingegaan en ook de lichte 
prijsverhoging in de kantine. Beide maatregelen werpen hun vruchten af. Zo langzamerhand 
herstelt de financiële positie van VV Jubbega, maar we zijn er nog niet. Waakzaamheid en 
strak financieel beheer blijft noodzakelijk. In de begroting is de nieuwe vorm van sponsoring 
nog niet opgenomen,  
De kantine loopt uitstekend en dit is mede te danken aan Uilke en Lutske. 
 
Betreffende de accommodatie zijn er geen schokkende zaken betreffende de investeringen. 
De hele privatisering is een financiële boppeslag. Er zijn nieuwe dug-outs geplaatst. In eerste 
instantie had de supportersvereniging aangegeven deze te schenken, maar door de 
gemeente is aangegeven dat hiervoor een vergoeding beschikbaar is.  
 
Vragen:  
Folkert van Wallinga: vraagt naar het bedrag € 1.468,- genoemd in de resultatenrekening 
seizoen 2014/2015 betreffende Coop fotoalbum.  
Dit zijn de opbrengsten van de advertenties van het Smoelenboek geweest.   
 
De bijdrage toto/lotto à € 3.000,- verloopt via Jan de Jong.  
 
Sietze Blaauw vraagt waarom Sido Postma de arbitragezaak heeft ingetrokken.  
Dit is niet bekend. 
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09 Bestuurszaken 
Er is sprake van een grote bestuurlijke wisseling, in het totaal vijf aftredende bestuursleden, 
waarvan twee tussentijds. Maar het bestuur heeft vier nieuwe kandidaten gevonden die toe 
willen treden tot het bestuur.  
 
Ten aanzien van de aftredende bestuursleden moet gezegd worden dat deze bestuursleden 
in moeilijke tijden hun functie hebben uitgeoefend en dat alleen al is een prestatie van 
formaat. En mede dankzij hun in inzet kunnen wij toch weer met een positieve blik richting de 
toekomst kijken.  
 

Aftredend: 
Jan Mulder 
Jan is anderhalf jaar voorzitter van VV Jubbega geweest. Helaas heeft Jan door 
gezondheidsproblemen het laatste half jaar zijn functie niet kunnen uitoefenen en 
genoodzaakt om hierdoor tussentijds te willen aftreden. Jan heeft in zijn periode als voorzitter 
dat geheel op eigen wijze invulling gegeven. En bovenal is Jan bereid geweest om deze 
zware taak te aanvaarden op het moment dat verder niemand bereid was om deze functie te 
vervullen. Dat verdient alle lof en zeker ook waardering. Onder zijn leiding is het herstel 
ingezet. Jan wordt dan ook namens de hele club bedankt voor zijn inzet.  
 
André van Noordenburg 
André heeft 4 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Hij was belast met jeugdzaken. André 
kan gekenschetst worden als een rustige bestuurder, die het liefst op de achtergrond bleef. 
Maar waar je altijd op kon rekenen en er zeker stond als hij er moest zijn. Helaas moet André 
door drukke werkzaamheden tussentijds aftreden, wat wij zeer betreuren maar zeker 
respecteren. Ook André wordt bedankt voor zijn inzet. 
 
Piet Brouwer 
Piet heeft maar liefst 9 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Piet is een man van niet 
poetsen maar doen. Een harde werker waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Piet is 
begonnen als jeugdbestuurder en heeft later de gebouwen in zijn portefeuille gekregen. Piet 
heeft tijdens zijn actieve bestuurdersperiode wat betreft zijn gezondheid wel het een en ander 
voor zijn kiezen gehad, maar kon gelukkig daarna weer deel uitmaken van het bestuur. Piet 
had en heeft een uitgesproken mening. “oars pakke se mar op” zei Piet als er leden dwars of 
verkeerd waren. Vaak had hij ook gelijk, maar ja het runnen van besturen van een vereniging 
is toch vaak ook een kwestie van de “gulden middenweg”. Maar hoe je het ook wendt of keert 
Piet had zeker altijd het beste met de vereniging voor. Voor een bestuur is het ook zeker 
goed om iemand in het midden te hebben met een uitgesproken mening. Ook luisterde Piet 
altijd naar andere argumenten en kon dit ook accepteren als er voor een andere keuze. In 
deze zin zullen wij Piet zeker missen in de bestuursvergaderingen op maandagavond. Ook 
Piet wordt bedankt voor zijn inzet en gaan wij er nog wel een beetje vanuit dat wij nog steeds 
een beroep op Piet kunnen doen mocht dat nodig zijn.  
 
Het bestuur stelt voor om Piet te benoemen als lid van verdienste en ziet dit graag 
bekrachtigd met een groot applaus. 
 
Piet Hofstee 
Ook deze Piet heeft negen jaren deel uitgemaakt van het bestuur, Piet was belast met het 
beheer van de accommodatie. Een belangrijke taak. Hoe beter de speelvelden hoe leuker en 
beter het voetbal kan worden uitgeoefend. Piet kan worden beschreven als een rustig 
persoon als er om zijn mening werd gevraagd, maar toch duidelijk aangaf waar hij voor stond. 
Piet was meer een uitvoerder, die naast zijn drukke werkzaamheden op en rond de velden 
nog belast was met de organisatie van de bliksemloterij en de oliebollenacties. Best lastig 
met name om de routes te voorzien van voldoende bemensing. Piet heeft aangegeven dat hij 
na negen jaar, het als bestuurslid wel voldoende vond, maar eventueel nog beschikbaar zou 
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blijven als zijn functie niet ingevuld zou worden. Piet blijft consul en deel uitmaken van de 
veldploeg. Piet wordt bedankt voor zijn inzet en het bestuur stelt ook voor om Piet te 
benoemen als lid van verdienste en vraagt hiervoor een hartelijk applaus.  
 
Flip van der Meer 
Flip heeft als wedstrijdsecretaris senioren en zaal 14 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. 
Deze belangrijke taak heeft Flip tot voor kort altijd met veel plezier en op zeer correcte wijze 
uitgevoerd. Maar Flip was ook bereid om de handen uit de mouwen te steken op andere 
gebieden. In het belang van de club  dan deed je nooit tevergeefs een beroep op Flip.  
Flip maakte van zijn hart geen moordkuil als hij van mening was dat zaken niet zo liepen als 
dat hij graag wilde zien. Altijd denkend in het verenigingsbelang, maar het is nu eenmaal zo 
dat sommige zaken anders lopen en daar had Flip moeite mee. Dit stak Flip dan ook niet 
onder stoelen en banken. Uiteindelijk heeft dat er ook toe geleid dat Flip heeft besloten zich 
niet meer herkiesbaar te stellen. Dit dient ook uiteraard te worden gerespecteerd. Flip heeft 
aangegeven te willen stoppen met een bestuursfunctie, maar altijd beschikbaar te blijven 
voor de vereniging zodat wij altijd nog een beroep op hem kunnen doen. Flip wordt ook 
hartelijk bedankt voor zijn grote inzet. 
 
Het bestuur stelt voor om Flip ook te benoemen als lid van verdienste en ziet dit graag 
bekrachtigd met een groot applaus. 
 

Voordracht nieuwe bestuursleden: 
Op voordracht van het bestuur stellen wij voor om de volgende personen als nieuwe 
bestuursleden te benoemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er binnen het bestuur nog 
wordt gesproken over een nieuwe cq. gewijzigde taakomschrijving. Zodra deze 
taakomschrijving klaar is worden de leden daarvan in kennis gesteld. Overigens zijn de 
hoofdtaken van de nieuwe bestuursleden wel bekend.  
 
Jelle Heida 
Jelle wordt belast met de accommodatie in zijn geheel. Jelle draait als een tijdje mee en zal in 
samenwerking met de commissies Velden/Gebouwen zijn steentje bijdragen. Ook de acties 
vallen onder het beheer van Jelle.  
Er is vanuit de aanwezige leden geen bezwaar tegen deze benoeming. Dit wordt bekrachtigd 
met een applaus. 
 
Geert Veenstra 
Geert zal binnen het bestuur fungeren als aanspreekpunt voor de diverse commissies. Dit lijkt 
een korte omschrijving, maar het zal duidelijk zijn dat de communicatie tussen bestuur en 
diverse commissies van groot belang is.  
Er is vanuit de aanwezige leden geen bezwaar tegen deze benoeming. Dit wordt bekrachtigd 
met een applaus. 
 
Jurjen Varwijk 
Voor velen nog een verrassing dat Jurjen nog benoemd moet worden in het bestuur. Jurjen 
draait al lange tijd mee en is voor velen al een bestuurslid. Sterker nog informeel heeft Jurjen 
zelfs gedeeltelijk de werkzaamheden van de voorzitter op zich genomen en dit naar alle 
tevredenheid. Jurjen wordt vanaf nu in het bestuur belast met het wedstrijdsecretariaat van 
de senioren en de jeugd.  
Er is vanuit de aanwezige leden geen bezwaar tegen deze benoeming. Dit wordt bekrachtigd 
met een applaus. 
 
Haaije Bosma 
Haaije is niet over een nacht ijs gegaan voor hij aangaf de functie als voorzitter wel te willen 
bekleden. Voor de definitieve beslissing van Haaije hebben een aantal gesprekken 
plaatsgevonden en Haaije heeft zich goed verdiept in het reilen en zeilen van de club. Ook 
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vanaf het moment dat Haaije zijn jawoord heeft gegeven heeft hij beslist niet stil gezeten. Zo 
heeft hij al met diverse geledingen binnen de club kennismakingsgesprekken gevoerd zodat 
de mensen in de club hem leerden kennen en met name om ook goed op de hoogte te zijn 
van alle ontwikkelingen binnen de club. Door Haaije zijn bestuurlijke ervaring en kwaliteiten 
als voorzitter zal het duidelijk zijn dat wij blij zijn met onze nieuwe voorzitter.  
Vanuit de aanwezige leden is geen bezwaar tegen deze benoeming. Dit wordt bekrachtigd 
met een applaus.  
 
In het algemeen worden alle nieuwe bestuursleden veel succes gewenst, maar vooral ook 
veel plezier in hun nieuwe functies.  
 
Dan wordt het woord gegeven aan de nieuwe voorzitter Haaije Bosma:  
In eerste instantie bedankt voor het gestelde vertrouwen. Maar met name ook de oude 
bestuursleden voor de inzet die ze hebben geleverd. Er ligt een flinke uitdaging binnen het 
nieuwe bestuur. Haaije geeft aan dat hij niet gekomen is om over voetbal te praten, zijn 
verleden ligt bij de korfbal. Het praten over voetbal is een taak voor de TC, trainers en leiders.  
De laatste 10 jaar heeft VV Jubbega een grote ontwikkeling doorgemaakt. Belangrijk daarbij 
waren de Businessclub met de daarbij behorende aandacht voor de jeugd. Het is jammer dat 
deze samenwerking is geëscaleerd, maar het is zoals het is en we moeten niet in deze 
emotie blijven hangen. De focus moet liggen op de toekomst.  
Tijdens de eerste kennismakingen is er een goed beeld ontstaan. Veel enthousiaste mensen 
en commissies. Hiervoor de complimenten. Dit is een mooie ontwikkeling en dit betekent ook 
weer plezier. De eerste successen zijn geboekt. Een goed georganiseerde sponsoravond is 
hiervan een goed voorbeeld. Ook sportief gezien gaat het goed. Nieuwe aanwas van de 
jeugdteams, weer een 3e elftal en een nieuw zeer enthousiast dames elftal. Mooie 
ontwikkelingen. Ook het 1e elftal pakt de punten, misschien niet met sprankelend voetbal, 
maar wel met de punten.  
 
Voor de club is duidelijkheid en transparantie belangrijk. Dit is dan ook een van de 
doelstellingen voor de komende 3 jaar, te komen met een duidelijk beleidsplan voor de 
vereniging. Tijdens de voorjaarsvergadering zal hierover mee informatie worden gegeven.  
 

10 Waarderingspeld 
De waarderingsspeld is uitgereikt aan Grietje Hofstee bij agendapunt 01: opening en 
mededelingen.  
 

11      Rondvraag 
Jan Wassenaar: wat zijn de sportieve doelstellingen van VV Jubbega, met name wat betreft 
het spelen van het 1e elftal in de 4e klasse. 
De doelstellingen worden niet uitgesproken. Het degraderen vanuit de 3e klasse naar de 4e 
klasse is op dit moment heel realistisch. Natuurlijk wordt geprobeerd zo hoog mogelijk te 
eindigen in de 4e klasse, maar de belangrijkste doelstelling is om een teamgeest en 
samenhorigheid als team te creëren. Dit zijn de randvoorwaarden voor goede prestaties.  

 
Klaas de Jong: vraagt of er ook tape beschikbaar is tijdens de trainingen. 
Folkert geeft aan dat de spelers zelf tape bij zich moeten hebben in het geval hij niet 
aanwezig is. Als wordt aangegeven dat er tape nodig is wil Folkert hier ook voor zorgen, maar 
het is niet de bedoeling dat de spelers zelf tape uit de materiaalkast halen.  

 
Jan de Haan: ten aanzien van de contributie inning van enkele jeugdleden zijn er zorgen. Er 
zijn achterstanden bij een aantal jeugdleden, die vaak uit gezinnen komen die het  financieel 
gezien moeilijk hebben. Hiervoor zijn oplossingen voor, maar dit is vaak niet bekend. Er zijn 
ook mogelijkheden via stichting leergeld. Dit moet door de ouders zelf geregeld worden. 
Binnen de vereniging moet hiervoor een vertrouwenspersoon worden aangesteld.  
Aangegeven wordt dat iedereen onder dezelfde voorwaarden lid is van de vereniging, dus 
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contributievrij is geen optie. Als er grote achterstanden zijn dan wordt vanuit het bestuur altijd 
een persoonlijk gesprek georganiseerd. Jeugdleden worden zeker niet direct geweigerd, 
maar het is wel voorwaarde dat ouders moeten reageren. Er kan altijd worden geholpen om 
een bijdrage te krijgen via Stichting leergeld.  
 
Wietze Jan de Vries: vindt het een slechte zaak dat er zondags, bij mooi weer, alleen koffie te 
verkrijgen is bij het koffiehok buiten. Als je in de kantine drinken haalt moet het mogelijk zijn 
om ook 1 of 2 koffie bij te bestellen.  
Aangegeven wordt dat dit inmiddels besproken is en vanaf nu ook mogelijk is.  
 
Sjouke Bleeker: geeft aan dat het hoofdveld goed bespeelbaar moet zijn. Het veld wordt te 
intensief gebruik, wat te zien is aan het stuiteren van de bal.  
Deze opmerking wordt meegenomen naar de veldcommissie.  
 

12      Sluiting  
Om 22.00 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 

 

 

Notulist Marja Bruinsma 151015 

 


