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

Najaarsvergadering – 23 oktober 2014 (Verslag nr. 48) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering (d.d. 20 maart 2014, nr. 47); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Sponsor / Veld / Gebouwen / Materiaal / Terreinen; 
  P A U Z E   
-06-    Verslag kascommissie; 
-07- Verkiezing kascommissie; Freddie Spiekhout (aftredend) 
-08- Financiële ontwikkelingen:  
 Contributieverhoging per 1 januari 2015 
-09- Bestuurszaken: 
 Op voordracht bestuur: Femmy Wink  
 Aftredend:   F. v/d Meer   (herkiesbaar) 
     H. Houwer – Jonker  (herkiesbaar) 
     P. v/d Berg   (niet herkiesbaar) 
  
-10- Logo 
-11- Vrijkomende functies:  
 - ledenadministratie 
 - schoonmakers 
 - scheidsrechters 
-12- Rondvraag 
-13- Sluiting. 

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

01 Opening en mededelingen 
Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet de 42 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden en de leden van verdienste. 
Mededelingen 
Berichten van verhindering: S. Bleeker, M. Groothof, Tj. Oosterbos, G.M. Holtrop, Anne Dijk 
en Peter v/d Berg. 
Algemeen 
Minuut stilte voor Sake Woudstra, Fokke van Houten, Broer Meijer en Lien Blaauw  
 
Na een hectisch seizoen 2013/2014 is het bestuur weer vol goede moed begonnen aan het 
seizoen 2014/2015. Bij zowel de senioren als bij de jeugd lijkt het weer de goede kant op te 
gaan. Maar dat betekent niet dat er geen problemen meer zijn. Met name de financiën baart 
zorgen. Dit punt wordt nader besproken bij agendapunt 08. Op de agenda zijn een paar extra 
punten toegevoegd tbv instemming en openstaande vacatures. 
 
De voorzitter wenst de aanwezigen een fijne en constructieve vergadering toe.  
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02 Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van enkele punten ter instemming van de leden 
en de aanvulling bij agendapunt 08: voorstel contributieverhoging. 

 

 

03 Verslag voorjaarsvergadering 
Geen opmerkingen. Hierbij wordt het verslag vastgesteld. 

 

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

Jeugd 
Andre van Noordenburg geeft een toelichting op de stand van zaken betreffende de jeugd.  
 
Allereerst wil het jeugdbestuur Peter van de Berg bedanken voor zijn inzet voor de jeugd. 
 
Seizoen 2013/2014 zijn we geëindigd met het jeugdtoernooi dit was een groot sportief 
succes. Het nieuwe seizoen zijn we gestart met een familiedag georganiseerd door de 
feestcommissie. Helaas viel deze dag viel in het water door het slechte weer. 
 
Met de A’s hebben we een samenwerkingsverband tussen Udiros en Jubbega onder leiding 
van Mark Stobbe, keeper van Udiros, Joop de Vries, speler van Jubbega 2, en Geke 
Wassenaar als intermediair. De sfeer in de groep is goed. 
Verder zijn we de competitie gestart met 1 B team, 2 C teams, 3 D teams, 4 E teams en 3 F 
teams. Daarnaast zijn er momenteel ongeveer 20 kabouters.  
Van alle jeugdteams zit alleen B1 nog in de beker. 
De indeling van de teams is dit jaar gedaan door de Technische commissie met Sybren 
Bouma, Klaas Oosterbos, Sake ter Schuur en Aaron Kors. Na veel wedstrijden en spelers te 
hebben bekeken en overleg hebben zij de teamindeling gemaakt, waarbij ze ook overleg 
gehad met de leider of trainer van het team van de betreffende speler. Dit is naar volle 
tevredenheid van de jeugdcommissie verlopen. 
Er zijn nog ook nog spelers die mee trainen bij de KNVB of bij SC Heerenveen: 
Daan Brander bij de KNVB 
Naomi Azier bij de meisjes SC Heerenveen 
Sinds kort worden er ook wedstrijdverslagen van jeugdteams door de leiders zelf op de 
website geplaatst. 
 
Voor de jeugd staan het sinterklaasfeest en jeugd kerstzaaltoernooi nog op het programma. 
 
Als laatste willen wij de trainers en leiders bedanken voor hun goede inzet, ze zijn altijd met 
volle getalen op de jeugdvergadering aanwezig en dit is voor het jeugdbestuur heel erg 
plezierig werken. 

 

Senioren veld / zaal 
Flip v/d Meer geeft een toelichting op seizoen 2013/2014: 
 
Jubbega 1 is geëindigd op de 9e plaats in de 3e klasse b. 
Jubbega 2 heeft het uitstekend gedaan in de reserve 2e klas door op een derde plaats te 
eindigen en een periode titel te winnen. In de nacompetitie werden ze uitgeschakeld door 
Frisia.  
Jubbega 3 is in de reserve 3e klas op een zevende plaats geëindigd. Ook een prima 
prestatie. 
Jubbega 4 behaalde het kampioenschap in de reserve 5e klas; nogmaals proficiat.  
Jubbega 5 deed het iets minder. In de competitie werden 3 punten gehaald waardoor het 
vijfde op de één na laatste plaats is geëindigd.  
Jubbega ZM heeft het ook uitstekend gedaan, er werd een tweede plaats behaald in de 
reserve 6e klas. Net niet goed genoeg voor promotie. 
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Jubbega zaal 1 is geëindigd op de 8e plaats in de 2e klas.  
Jubbega zaal 2 behaalde een zesde plaats in de 3e klas.  
Jubbega zaal 3 een vijfde plaats in de 4e klas. 
 
Op 15 juni jl. vond het horecatoernooi plaats. Deze dag is  sportief en succesvol verlopen. 

 
Dan zijn we alweer enkele weken onderweg in het nieuwe seizoen. Helaas door een 
terugloop van het ledenaantal moesten we een team uit de competitie halen. Jubbega speelt 
nu met 4 teams op de zondag en 1 team op de zaterdag in de competitie. Ook speelt 
Jubbega met 1 zaalteam minder waardoor er 2 overblijven. Hier staat tegenover dat er voor 
het eerst dit seizoen een 35+ team hebben ingeschreven. Dit team speelt de wedstrijden op 
vrijdagavond. 
 
We hebben voor het nieuwe seizoen een compleet nieuwe technische staf. De A-selectie 
wordt getraind door Sido Postma, de B-selectie door Aaron Kors en Gert Meint Holtrop is de 
nieuwe keeperstrainer. 
 
Ook is er een technische commissie benoemd voor zowel de jeugd en de senioren. Deze 
bestaat uit Aaron Kors, Klaas Oosterbos, Sybren Bouma en Sake ter Schuur.  
 
Dan zijn we in augustus begonnen met de bekercompetitie. Alle teams werden uitgeschakeld 
behalve Jubbega 1. In een poule met Leovardia, Aengwirden en Bolsward werd de eerste 
plaats gehaald. In de eerste knock-out werd kansloos verloren tegen L.S.C.  
Inmiddels is de competitie weer gestart en Jubbega 1 komt slecht uit de startblokken. Er zijn 
2 punten binnen gehaald dus er moet de komende maanden nog veel gebeuren. Jubbega 2 
is beter gestart. Uit de eerste 6 wedstrijden zijn 10 punten binnen gehaald. Jubbega 4 en 5 
sprokkelen de punten ook bij elkaar, al gaat het moeilijk. Jubbega ZM is medekoploper. De 
eerste wedstrijden werden allemaal in winst omgezet. Jubbega zaal 1 draait mee boven in, in 
de 3e klas en Jubbega zaal 2 staat bovenaan in de 4e klas. 
 
Komende activiteiten: 19, 20, 23, 27 december: Coop kerstzaalvoetbal toernooi  
Zondag 11 Januari familiedag zaal. 
 

Actualiteiten/Activiteiten overig 
Verder heeft de supportersvereniging gezorgd voor nieuwe dug-outs. Hiervoor willen wij de 
supportersvereniging hartelijk danken.  
 
Samenwerking VV Jubbega/WK Jubbega: 
Voor het kunstveld ligt een begroting van € 372.000, waarvan een bijdrage van de gemeente 
van € 328.000 is toegezegd. Voor het verschil moet een financiering van € 50.000,-. Worden 
aangevraagd. Wolter Rozenberg vraagt de ledenvergadering om toestemming voor het 
aanvragen van deze financiering. Het hele plan omvat een nieuw kunstgrasveld en twee 
nieuwe kleedboxen, van een totaal investering van € 372.000,-. Het is de bedoeling dat 
korfbalvereniging Wordt Kwiek gebruik gaat maken van de accommodatie van V.V. Jubbega, 
maar dat wij de accommodatie blijven beheren. Er moet ook nog een nieuwe 
privatiseringsovereenkomst komen van de gemeente. Exacte invulling is nog niet bekend.  

 

Tijdens de ledenvergadering gaan de aanwezigen akkoord met het aanvragen van een 

financiering van € 50.000,-. 
 
Naar aanleiding van vragen:  
Kunstveld gaat ca. 10 à 15 jaar mee. Hiervoor moet elk jaar een bedrag worden 
gereserveerd. Een veld kost rond € 280.000. Vervanging betreft alleen de toplaag. Het is 
altijd een verhoging van de exploitatiekosten. Hopelijk is dit terug te zien in de 
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privatiseringsovereenkomst. Het kunstveld is een groot trainingsveld en officieel mogen er 
geen competitiewedstrijden op gespeeld worden. 
 
De gemeente wil graag dat WK gebruik gaat maken van de accommodatie van VV Jubbega.  
Hiervoor is € 328.000 subsidie beschikbaar gesteld. Het bestuur vindt een goede 
ontwikkeling voor VV Jubbega, maar ook voor WK.  
 
De huidige kleedboxen zijn op korte termijn aan vervanging toe en zullen moeten worden 
uitgebreid met de komst van WK. Hiervoor is het een mogelijkheid om een beroep te doen op 
het Rabofonds.  
 
Samenwerking BC VV Jubbega;  
De samenwerking met BC VV Jubbega verloopt niet geheel soepel. Op dit moment wordt 
alleen de kledinglijn gesponsord. Binnenkort zal een gesprek volgen met het bestuur van BC 
VV Jubbega. Het bestuur van VV Jubbega is in beraad of een samenwerking moet worden 
voortgezet. 
 
Smoelenboek 
De smoelenboekactie van de Coop verloopt goed en is een groot succes.  
 
 

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

Sponsorcommissie 
Momenteel is er weinig nieuws over de sponsoren. Er wordt gedacht aan een nieuwe opzet 
van de sponsorpakketten en nieuwe mensen te vragen om deel te nemen in de 
sponsorcommissie. Een en ander is afhankelijk van het gesprek met de BC VV Jubbega.  
 

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. Momenteel wordt geprobeerd om het normale 
onderhoud van het terrein zo voordelig mogelijk uit te voeren.  
Piet bedankt alle vrijwilligers die spontaan komen om te helpen bij het onderhoud aan de 
velden en terreinen.  
 
Piet Brouwer spreekt namens de gebouwencommissie. De buitenkant van de kleedboxen en 
het supportersvertrek zijn geverfd. Het normale onderhoud wordt uitgevoerd. Voor de rest zijn 
er geen bijzonderheden en is het afwachten op de situatie dat Wordt Kwiek aan de 
accommodatie wordt toegevoegd. 

 

Materiaalcommissie    
Folkert van Wallinga geeft aan dat het goed gaat. De ballen zijn een lastig punt. Deze zijn 
vaak weg. Anne Dijk heeft extra ballen, Erik Mulder heeft twee dozen hesjes geschonken en 
vanuit de BC VV Jubbega zijn 2 kleine doelen, een ballenkar en 20 ballen toegezegd.  
 

Evenementencommissie 
De evenementencommissie organiseert 3 à 4 keer per jaar een activiteit. Het laatst 
georganiseerde Oktoberfest was een groot succes. Op het programma staat ook weer de 
playbackshow. Daarnaast wordt bij elke thuiswedstrijd het Rad gedraaid waarmee kleine 
prijsjes kunnen worden gewonnen.  
Deze commissie is een mooie succesvolle aanvulling op het verenigingsgebeuren. 
 

 

P A U Z E  [20:38] 
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06 Verslag kascommissie 
Vanuit de kascommissie wordt aangegeven dat de kas klopt.  
 

07 Verkiezing kascommissie 
Freddie Spiekhout is aftredend en Peter Koopstra neemt zitting in de kascommissie.  
 

08 Financiële ontwikkelingen 
Het financieel jaarverslag juli 2013 – juni 2014 is uitgedeeld.  
 
Wolter Rozenberg geeft een toelichting op dit jaarverslag:  
 
De uitgaven zijn de laatste jaren structureel hoger dan de inkomsten. Situatie is zodanig dat 
het moeilijk is. Inmiddels zijn de prijzen in de kantine verhoogd. Omdat er verder in de 
uitgaven niet bezuinigd kan worden is een contributieverhoging niet te vermijden. 
 
In het totaal hebben er dit seizoen 31 leden het lidmaatschap opgezegd of overschrijving 
aangevraagd. Enkele van deze overschrijvingen hadden te maken met de perikelen omtrent 
ontevredenheid van de A-junioren.  
 
Het voorstel van het bestuur is om de contributie zsm € 2,- p/mnd voor spelende leden te 
verhogen. In vergelijk met andere verenigingen is de contributie dan maandelijks nog niet 
hoog.  
 

Tijdens de ledenvergadering gaan de aanwezigen akkoord met de 

contributieverhoging van € 2,- per maand per spelend lid en een verhoging van de 

donateursbijdrage naar € 20,- per jaar.  
 
Bas Vernooij vraagt tbv de afdracht aan KNVB of de KNVB ook rekening houdt met de 
financiële zaken van een vereniging. Wolter geeft aan van niet. De wedstrijdkosten van de 
KNVB bedragen ca. € 10.000 per jaar voor de hele competitie.  
 

09 Bestuurszaken 
Femmy Wink is toetredend tot bestuur. Femmy vervangt Peter v/d Berg. Beide zijn niet 
aanwezig tijdens de vergadering. 
 

10 Logo 
Omdat er verschillende logo’s in omloop zijn is in het bestuur besproken om een nieuw logo 
te laten ontwerpen. Hiertoe heeft Nick Woltjer twee varianten bedacht.  
 
Er wordt gekozen voor het logo met de oorspronkelijke schoen en bal erin verwerkt.  
 

Tijdens de ledenvergadering stemmen de aanwezigen in met een nieuw logo en er 

wordt gestemd voor logo 2.  
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11  Vrijkomende functies 
Ledenadministratie: Wiekie van Wallinga heeft aangegeven per 1 januari 2015 te willen 
stoppen met de werkzaamheden tbv de ledenadministratie. Hiervoor wordt een nieuwe 
vrijwilliger gezocht. De ledenadministratie is een belangrijke inkomstenpost en is een van de 
pijlers van de voetbalvereniging. 
Uiteraard wordt Wiekie nu alvast bedankt voor haar inzet en haar nauwkeurige werkwijze tbv 
het verzorgen van de ledenadministratie. In de voorjaarsvergadering van 2015 zullen wij hier 
zeker op terugkomen.  
Schoonmaakwerkzaamheden: Jannie Holtrop maakt op de maandagmorgen samen met 
enkele andere schoonmaaksters de kantine (excl. bargedeelte en keuken) schoon. Helaas 
heeft Jannie aangegeven te willen stoppen. Voor Jannie wordt vervanging gezocht. Mocht 
zich niemand melden dan zal een schema moeten worden opgesteld. Jannie wordt hartelijk 
bedankt voor haar inzet. 
Scheidsrechters jeugdwedstrijden: momenteel heeft Roel de Haan grote problemen om voor 
alle thuisspelende jeugdwedstrijden scheidsrechters te vinden. Hierbij dan ook een dringende 
oproep aan alle leden om af en toe een jeugdwedstrijd te fluiten. 
 
Ten aanzien van bovenstaande vrijkomende functies hoopt het bestuur op geschikte 
aanmelding op basis van vrijwilligheid. Maar mocht dit niet lukken dan is het bestuur 
genoodzaakt om aan een aantal werkzaamheden een verplicht karakter toe te kennen. Wij 
hopen en verwachten dat dit niet nodig zal zijn. 
 

12      Rondvraag 
Uilke Koopmans: als de computer boven wordt gebruikt voor het invullen van de 
wedstrijdformulieren kan de televisie achter de bar niet draaien met clubtv. Henk Tolman 
geeft aan hiernaar te zullen kijken. 
Jurjen Varwijk: vraagt of Tjibbe Jonker na de winterstop weer op het veld welkom is. 
Aangegeven wordt dat Tjibbe na de winterstop weer welkom is bij de wedstrijden van 
Jubbega 1. 
Folkert van Wallinga: vraagt naar de voorlopige agenda. Marja Bruinsma zorgt dat de agenda 
wordt toegezonden. En op de vraag waar het nieuwe logo op komt wordt geantwoord dat dit 
in de toekomst het oude logo op alle uitingen zal gaan vervangen. 
Oene de Haan: vindt dat de reclameborden moeten worden schoongemaakt. Piet Hofstee 
geeft aan dat de borden onlangs zijn schoongemaakt. Ook moeten sommige borden worden 
vervangen.  
 

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

 

 

Notulist Marja Bruinsma 231014 

 


