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

Voorjaarsvergadering – 20 maart 2014 (Verslag nr. 47) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag najaarsvergadering ( d.d. 16 oktober, nr. 46); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Sponsor / Veld / Gebouwen / Materiaal; 
  P A U Z E   
-06-    Uitreiking waarderingsspeld; 
-07- Financiële ontwikkelingen; 
-08- Accommodatie WK / v.v. Jubbega; 
-09- Bestuurszaken: 
 Op voordracht bestuur: Jan Mulder als kandidaat-voorzitter  
-10- Rondvraag; 
-11- Sluiting. 

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

Voorafgaand aan de voorjaarsvergadering heeft de jaarvergadering van de 

Supportersvereniging plaatsgevonden. 

 

 

01 Opening en mededelingen 
 
Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet de 62 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden en de leden van verdienste en 
de bestuursleden van de Supportersvereniging.  
 
Mededelingen 
Berichten van verhindering: Peter van den Berg, Jan de Haan, Tjalke Oosterbos, Bert de 
Vries, Broer Meijer en Gert Slomp. 

 
Algemeen 
VV Jubbega heeft een hectische en vervelende periode achter de rug. Wolter wil dit niet in 
detail benoemen omdat we anders niet voor middernacht thuis zijn. De samenhorigheid 
binnen de vereniging is wel eens groter geweest en dit is niet alleen van de afgelopen 
periode, maar al langer gaande.  
Er heerst een individualistische gedachte bij veel leden en dat komt niet in overeenstemming 
met het brede belang dat vereniging heet. Zodra er een kink in de kabel komt wordt vaak 
naar  het bestuur gekeken. Als waarnemend voorzitter heeft Wolter veel te maken gehad met 
suggestieve opmerkingen en veronderstellingen die nergens op gebaseerd waren. De 
gedachte dat besturen van een vereniging een bezoldigde baan is, is vaak gevoeld. Hierbij 
ontstond soms de gedachte dat er krachten bezig waren die categorisch proberen de 
vereniging te beschadigden omdat het niet gaat zoals zij graag willen of vinden dat ze onheus 
behandeld zijn. En iedereen maakt fouten, ook een bestuur, leiders of trainers, Bij een 
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verschil van mening en inzicht ligt vaak de waarheid in het midden. 
 
Het bestuur heeft in ieder geval, zo goed als zo kwaad mogelijk, geprobeerd om alles in 
goede banen te leiden. En voor wat betreft de resultaten bij de senioren lijkt dit tot nu toe ook 
prima. Alhoewel het eerste elftal nog wel flink aan de bak moeten om zich te handhaven.  
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang. Er is overeenstemming 
met Sido Postma, die vanaf het volgende seizoen zal fungeren als hoofdtrainer bij de A-
selectie. Wij vertrouwen erop in Sido een goede trainer te hebben gevonden, die prima past 
bij VV Jubbega. Sjouke Bleeker heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te willen 
stoppen als keepertrainer. Hier komt het bestuur zeker nog op terug omdat Sjouke jarenlang 
geheel belangeloos senioren- en jeugdkeepers heeft getraind. In zijn opvolging is inmiddels 
voorzien door Gert Meint Holtrop, die zich beschikbaar heeft gesteld als nieuw keepertrainer 
bij VV Jubbega.  

 
Aaron Kors is al jaren een bekend gezicht in de vereniging en sinds kort is hij onze nieuwe 
hoofd jeugdopleidingen. Aaron heeft inmiddels al bewezen deze pittige functie aan te 
kunnen. 
 
Er zijn nog een aantal zaken die voor het nieuwe seizoen moeten worden geregeld en daar 
wordt dan ook hard aan gewerkt.  
 
Het is dus zeker niet alleen maar kommer en kwel binnen onze vereniging, maar sterker nog: 
VV Jubbega is nog steeds een bloeiende vereniging met een uitstekende jeugdopleiding. 
Denk hierbij aan de jeugd die met wisselende successen bezig zijn geweest in de zaal, het 
succesvolle 25e Coop zaaltoernooi, de oliebollenactie, gezellige vrijwilligersavond en als klap 
op de vuurpijl de 1e zeer gezellige en geslaagde playbackshow, die zeker voor herhaling 
vatbaar is.  
 
Vervolgens wenst de voorzitter iedereen een goede vergadering toe. 
 

02 Vaststellen agenda 

 
Er zijn geen wijzigingen en de agenda is dan ook ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

03 Verslag najaarsvergadering [16 oktober 2013] 

 
Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het verslag, Het verslag heeft niet in het Reade 
Duveltsje gestaan en ligt op de tafels liggen ter inzage. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Henk Visser. 

 

04 Actualiteiten/Activiteiten/ Senioren/Zaal/Jeugd/Materiaal 
 

Actualiteiten/Activiteiten 
  

Jeugd 
Andre van Noordenburg geeft een toelichting op de stand van zaken betreffende de jeugd.  

 
Dit seizoen hebben al een aantal leuke jeugdactiviteiten plaatsgevonden, zoals het 
sinterklaasfeest en de playbackshow die zeker voor herhaling vatbaar zijn. De organisatoren 
van de playbackshow zijn ook van plan om een leuke familiedag te organiseren. Door de 
warme winter kon er dit jaar helaas geen schaatsactiviteit plaatsvinden. De B’s en A’s zijn 
tijdens het KNVB zaaltoernooi in de voorrondes eerste geworden waardoor zij zich hadden 
geplaatst voor de finales in Franeker. In de zaalcompetitie hebben ook D2, E3 en F1 de 
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finaledag gehaald. Goede resultaten zijn behaald tijdens een geslaagd wintervoetbalactiviteit.  
Dit jaar wordt de voorjaarsreeks van niet uitgebreid met een kabouterteam. Helaas is hier te 
weinig aanwas voor.  
 
Er zijn ook nog leden die speciale trainingen volgen. Daan Brander en Allart Zandstra zijn 
geselecteerd om trainingen te volgen bij de KNVB. Naomi Azier hoort zit nog steeds bij de 
selectie van de meisjes JPN. En er lopen natuurlijk nog vele andere talenten rond bij VV 
Jubbega.  
 
Aaron Kors is sinds kort de nieuwe hoofd jeugdopleiding. En wij wensen Aaron veel succes in 
zijn nieuwe functie.  
 
Er zijn ontwikkelingen gaande om te bekijken of een samenwerking in de A junioren mogelijk 
is. Zowel Udiros als VV Jubbega hebben niet voldoende A’s om voor het volgende seizoen 
een team samen te stellen. Momenteel wordt gesproken over speellocaties, voetbaltenues en 
trainers. Zoals het nu lijkt zal het samengestelde team wisselend per voor en naseizoen 
spelen en trainen in Jubbega en Nieuwehorne, onder begeleiding van de trainer per club. 
Wolter vult aan dat dit een nieuwe constructie is voor onze vereniging. Udiros heeft dit eerder 
ondernomen met Sport Vereent uit Oldeberkoop. Aaron Kors geeft aan dat dit uiteindelijk niet 
gelukt en te maken had met de lage trainingsopkomst. Het is de bedoeling dat dit team in de 
1e klasse zal spelen. Rene Holman vraagt of het wel verstandig is om er twee verschillende 
trainers op te zetten in verband met het creëren van eilandjes.  
 
Andre geeft aan dat het plan nog in de voorbereiding is en nog niet tot in de details is 
uitgewerkt. Het bestuur gaat uit van een win-win situatie voor beide clubs.  
 

Senioren veld / zaal 
Flip van der Meer geeft in het kort een weergave van de stand van zaken. 
Omdat er weinig winter is geweest zijn bijna alle wedstrijden volgens programma gespeeld. 
Jubbega 1 sprokkelt langzaam de nodige punten bij elkaar in de 3e klasse B. Er zijn nu 20 
wedstrijden gespeeld en 23 punten behaald. Hiermee is Jubbega 1 nog lang niet veilig. Door 
de vele, vaak onnodige, kaarten welke tot schorsingen hebben geleid en langdurige 
blessures moet er te vaak in een andere samenstelling gespeeld worden. Dit is beslist geen 
voordeel. Jubbega zal er alles aan moeten doen om in de nog resterende wedstrijden uit de 
gevarenzone te blijven. 
Jubbega 2 doet het heel goed in de 2e klasse B. Ze staan op een uitstekende tweede plaats 
achter koploper Fc Assen. 
Jubbega 3 doet prima mee in de 3e klasse C. Ze staan op dit moment met 21 punten in de 
middenmoot en halen de nodige punten binnen.   
Jubbega 4 heeft in de 5e klasse met 2 wedstrijden minder een voorsprong van 2 punten op 
nummer 2 ONB. Als ze het hoofd koel houden is er een kampioenschap te behalen. 
Jubbega 5 staat op de 9e plaats in de 6e klasse en heeft van de 12 wedstrijden 1 gewonnen. 
Jubbega Zm komt uit in de reserve 6e klasse presteert uitstekend. De mannen van Marjan de 
Haan staan op de 2e plaats. Afgelopen week werd de belangrijke wedstrijd tegen koploper 
TLC  met 3-0 verloren en daarmee lijkt het kampioenschap er niet meer in te zitten. 
Jubbega zaal 1 komt uit in de 2e klasse en staat op dit moment op een 8e plaats. 
Jubbega zaal 2 speelt in de 3e klasse en staat met 11 punten op een 7e plaats in de 
middenmoot. 
Jubbega zaal 3 staat in de 4e klasse op een 3e plaats. 
 
Rond de kerstdagen is voor de 25e keer het COOP zaalvoetbal toernooi gehouden. Een groot 
succes met een grote publieke opkomst. Op de finale avond wist Olyphia uit Noordwolde het 
toernooi te winnen. Ook heeft op 5 januari de familiedag in de zaal plaatsgevonden. De 
deelname van de familiedag loopt elk jaar iets terug. Dit is erg jammer want het is altijd een 
gezellige dag. Vorig jaar streden 7 teams om de hoofdprijs en dit jaar waren het er 6. 
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Komende activiteiten: 
15 juni 2014: Horecatoernooi 
 

Actualiteiten/Activiteiten overig 
Een nieuw item in de vereniging is Clubtv. Op Clubtv zijn alle zaken aangaande de vereniging 
te volgen. Clubtv is te volgen via google chroom: www.vvjubbega.nl/clubtv en binnenkort volgt 
een link op de website. Tevens zijn er mogelijkheden voor sponsors om hun bedrijf te 
promoten. Informatie hiervoor is te verkrijgen bij Nick Woltjer, Jeroen van der Meer of Jurjen 
Varwijk. 

 
Ten aanzien van de bardiensten doet het bestuur graag nog een oproep om zich aan te 
melden als barvrijwilliger.   
 
 

05     Stand van zaken commissies: Materiaal / Sponsors / Gebouwen / Terreinen  
 

Sponsorcommissie 
Het aantal sponsors is gelijk gebleven.  
 

Veld en Terreinencommissie / Gebouwencommissie 
Leden van de commissie zijn Piet Hofstee, Klaas de Jong, Hendrik v/d Meer en Anne Dijk. 
 
Piet Hofstee geeft de stand van zaken weer. Er is inmiddels behoorlijk gezaagd in de bomen 
rondom de velden. Achter is een boswal weggehaald, waar bestrating is aangebracht voor 
opslag van de goaltjes. Piet heeft nog een dringend verzoek voor de trainers dat er op veld 4 
niet mag worden getraind. Dit veld is niet geschikt. Aaron zal dit ook doorgeven aan de 
jeugdtrainers. 
 
Piet bedankt alle vrijwilligers die spontaan komen om te helpen bij het onderhoud aan de 
velden en terreinen.  
 
Piet Brouwer spreekt namens de gebouwencommissie. Op de planning staat het opknappen 
van de doucheruimten en scheidsrechterskleedruimte. Hiermee wordt eerst het 
accommodatie verhaal met WK afgewacht. De buitenkant van de kleedruimten worden 
binnenkort geverfd.  
Door Johan Gielstra is een ontruimingsplan in kaart gebracht. We moeten alert zijn op 
blokkades voor uitgangen en bijv. brandhaspels.  

 

Materiaalcommissie    
Folkert van Wallinga vertelt dat de A’s en B’s onlangs nieuwe ballen hebben gekregen en is  
blij met het plateau voor de opslag van de goaltjes. De vangnetten worden binnenkort 
nagekeken nav stormschade. Idem dito met de doelen. Folkert benadrukt dat er zuinig met 
het materiaal moet worden omgegaan, maar is hierover redelijk tevreden.  
 

Evenementencommissie 
Er heeft zich een nieuwe commissie aangediend. Dit is de evenementencommissie, 
bestaande uit Harm de Jong, Imco v/d Berg, Jurjen Varwijk en Jeroen v/d Meer. Inmiddels 
hebben zij onlangs de zeer geslaagde playbackshow georganiseerd en hebben zij goede 
ideeën om meer activiteiten te organiseren. Dit initiatief wordt door het bestuur toegejuicht. 
Jurjen Varwijk geeft aan dat er geprobeerd wordt om een gezellige familiedag te organiseren 
en dat het doel is om meer actie te creëren buiten de voetbalwedstrijden om. Alle goede 
ideeën voor een activiteit zijn welkom.   
 
 

http://www.vvjubbega.nl/clubtv
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Technische commissie 
De technische commissie bestaat uit Klaas Oosterbos, Sake ter Schuur, Sybren Bouma en 
Aaron Kors. Zij zorgen ervoor dat de teams worden ingedeeld en doen dit te samen met de 
leiders en trainers. Aaron geeft desgewenst aan dat geprobeerd wordt om de indelingen voor 
het jeugdtoernooi in juni bekend te maken.  

 

 

P A U Z E  [20:38] 
 

06 Uitreiking waarderingsspeld 

 
De waarderingsspeld wordt altijd uitgereikt aan iemand die zich in een seizoen of over 
meerder jaren op vrijwillige basis verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de vereniging. 
 
De persoon aan wie de waarderingsspeld vanavond wordt uitgereikt valt vaak niet op. 
Meestal weet niemand dat hij zich weer heeft ingezet als trainer, elftalleider of 
werkzaamheden op en rondom het voetbalterrein. Kortom deze persoon doe je nooit een 
tevergeefs beroep op. En waarom valt hij nooit op, niet omdat hij er nooit is, maar naast de 
voetbalvelden woont.  

De speld wordt uitgereikt aan Sake ter Schuur. Wolter bedankt Sake namens de vereniging 
voor zijn inzet en geeft aan dat we uiteraard hopen dat we in de toekomst weer een beroep 
op hem mogen doen.  

 

07 Financiële ontwikkelingen 
 

Tijdens de najaarsvergadering is uitvoering aan de orde gekomen dat het voorgaande 
seizoen een financieel tegenvallend jaar was. Hier hebben wij nog steeds last van en zal de 
hand op de knip moeten worden gehouden. Dit betekent dat alleen de noodzakelijk uitgaven 
worden gedaan. Een meevaller is dat er onlangs een nieuw financieel aantrekkelijk contract 
met Heineken is afgesloten. Maar omdat de vaste lasten blijven stijgen en de inkomsten 
daarentegen gelijk blijven wordt niet uitgesloten dat in de najaarsvergadering een voorstel tot 
contributieverhoging zal worden aangekondigd. Strak financieel beheer blijft noodzakelijk. 

 

08      Accommodatie WK / v.v. Jubbega   
 
Ten opzichte van de najaarsvergadering is hierover geen nieuws te melden. Het initiatief ligt 
nog steeds bij de gemeente Heerenveen. Verwacht wordt dat de raad halverwege 2014 een 
besluit zal nemen. Het uitgangspunt dat Wordt Kwiek op deze accommodatie zal komen blijft. 
Het betreft een project van ca. 4 à 5 ton.  
 

09 Bestuurszaken 

 
Peter van der Berg heeft onlangs aangegeven te stoppen als bestuurslid jeugd/communicatie 
aan het einde van dit seizoen. Concreet is dat Peter in de najaarsvergadering aftreedt en niet 
herkiesbaar is. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuw bestuurslid voor deze taken. 
Overigens heeft Peter aangegeven wel beschikbaar te blijven voor diverse acties zoals de 
bliksemloterij en oliebollen. Uiteraard zullen wij in de najaarsvergadering stilstaan bij het 
aftreden van Peter. 
 
Wolter geeft aan dat hij vanaf september jl. door omstandigheden tijdelijk heeft opgetreden 
als waarnemend voorzitter, met daarbij de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit voor een tijdelijke 
periode moest zijn. Dit is uiteindelijk iets langer geworden dan was gepland, maar dat heeft er 

wel toe geleid dat er een nieuwe waardige opvolger is gevonden in Jan Mulder. Jan Mulder 
is bij velen wel bekend vanwege het feit dat hij alweer een aantal jaren elftalleider van het 
eerste elftal is. Jan heeft aangeven dat hij de functie van voorzitter van VV Jubbega graag te 
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willen gaan bekleden. Uit de gesprekken die met Jan zijn gevoerd heeft het bestuur er alle 
vertrouwen in dat in Jan een uitstekende voorzitter is gevonden voor de vereniging. Uiteraard 
krijgt Jan alle tijd en steun om zich in te werken.  
 
Het bestuur stelt dan ook voor om Jan Mulder met directe ingang, donderdag 20 maart 2014, 
te benoemen als voorzitter van VV Jubbega. De aanwezigen stemmen in met deze 
benoeming en dit wordt bekrachtigd door een groot applaus.  
 
Er wordt Jan veel succes, soms sterkte, maar bovenal veel plezier in deze nieuwe uitdaging 
gewenst.  

 

10      Rondvraag 

 
Tjibbe Jonker, Folkert van Wallinga, Ronald Hofstee, Jurjen Varwijk en Aaron Kors geven 
aan een vraag voor de rondvraag te hebben. 
 
Tjibbe Jonker geeft aan dat de grensrechtervlaggen kapot zijn en vraagt of deze kunnen 
worden vervangen. Dit wordt toegezegd. 
Tjibbe Jonker biedt aan dat hij alle klok werkzaamheden van Jan de Jong overneemt. 
 
Folkert van Wallinga Fixet van Linde had een mooie actie voor sportverenigingen. Maar VV 
Jubbega heeft zich hiervoor niet aangemeld.  
Wolter geeft aan dat VV Jubbega niet op de hoogte was. Misschien is de brief blijven liggen. 
Binnenkort volgt een smoelenboekactie van de Coop. 
 
Ronald Hofstee: vindt de opkomst van de trainingen van de A selectie laag. Is het niet 
handiger om met andere selectie de krachten te bundelen om tot betere prestaties te komen. 
Wolter geeft aan dat dit moeilijk is en op dit moment helemaal. Ronald vindt dat de selectie 
toch met elkaar moet proberen om dit seizoen te redden voor het 1e elftal. De jongere 
jongens worden wel gevraagd om mee te gaan. Wolter: dit ligt momenteel precair en het 
bestuur probeert op dit moment zo schadevrij mogelijk het einde van het seizoen te halen. 
Bauke Zwerver probeert als leider van de 2e selectie alles te begeleiden en doet zijn best 
maar het is lastig.  
 
Ronald Hofstee: er is een technische commissie voor de jeugd, een nieuwe trainer voor de 
selectie. Wie motiveert dit seizoen de spelers om de problemen van dit seizoen volgend 
seizoen voor te zijn. Eigenlijk moet er nu bekeken worden om met de bestaande kennis een 
goede selectie samen te  stellen. 
Wolter: volgende seizoen wordt met een schone lei aan een nieuw seizoen begonnen. 
Mensen moeten hier willen voetballen. 
 
Jurjen Varwijk; de jeugdselectie is in juni bekend. Waarschijnlijk zijn er ook senioren die 
stoppen. Misschien kan alvast een inventarisatie plaatsvinden van de leden die willen 
stoppen om zo tot een goede indeling te komen.  
Wolter: geeft aan dat afmelding voor 30 juni moet gebeuren, dit wordt ook vermeld in het 
sportblad. Op dit moment is onze grootste zorg om alle ploegen te laten voetballen en de 
positie van het 1e elftal te handhaven. 
 
Jurjen Varwijk; ten aan zien van de ZM moet hier ook rekening worden gehouden. Dit seizoen 
zijn ook jeugdleden in de ZM gekomen.  
Wolter geeft aan dat de tendens ook is dat er steeds meer op zaterdag wordt gespeeld. Dit 
zie je ook steeds meer bij fusies. Bij VV Jubbega is de ZM nog een recreatieteam.  
 
Aaron Kors wil graag Wiekie van Wallinga bedanken voor haar inzet in de samenwerking met 
BC VV Jubbega voor de jeugdkleding.  
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11      Sluiting  
Het laatste half jaar was lastig voor VV Jubbega, zeker als waarnemend voorzitter. 
Geprobeerd is om alles in goede banen te leiden. Dit is niet helemaal gelukt, maar voor het 
grootste deel is het bestuur toch tevreden. Wolter geeft aan dat hij dit zeker mede te danken 
heeft aan de collega bestuursleden. Hij heeft de afgelopen periode ervaren dat VV Jubbega 
zich mag prijzen met het huidige bestuur. Mensen die stuk voor stuk gedreven en 
belangeloos bezig zijn om van hoog tot laag de hele vereniging in goede banen te leiden. Hij 
verwacht ook dat Jan Mulder hetzelfde zal ervaren en doet ook een dringend beroep op alle 
leden en zij die VV Jubbega een warm hart toe dragen om dit bestuur onder leiding van de 
nieuwe voorzitter, daar waar mogelijk te steunen en op een open, eerlijke en positieve wijze 
te bejegenen. Samen staan we sterk.  
 
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 

 
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

Notulist Marja Bruinsma 210314 

 


