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

Najaarsvergadering – 27 oktober 2016 (Verslag nr. 52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering (d.d. 31 maart 2016, nr. 51); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Terrein / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd / TC senioren / jeugdtoernooi / zaaltoernooi / Sponsors / Communicatie / 
Jubileum 

-06-    Verslag kascommissie; 
-07- Verkiezing kascommissie;    Peter Koopstra (aftredend) 
    P A U Z E   
-08- Financiële ontwikkelingen;  
-09- Bestuursverkiezing: 
 Aftredend:      Marja Bruinsma (niet herkiesbaar) 
        Geert Veenstra (niet herkiesbaar)
 Nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur: Trienke de Haan 
        Ronald Hofstee 
-10- Accommodatie V.V. Jubbega (presentatie)    
-11- Visie V.V. Jubbega 
-12- Rondvraag 
-13- Sluiting 

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

01 Opening en mededelingen 
Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 56 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden, de leden van verdienste, 
commissieleden en leden. 
 
Mededelingen 
Berichten van verhindering: Bauke Zwerver, Hennie Houwer, Johnny Wassenaar, Marian de 
Haan, Harm de jong, Kees de Jong, Bas Vernooij, Joop de Vries, Rolf Dijk en Jan 
Wassenaar.  
 
Algemeen 
Het seizoen 2015/2016 was een mooi voetbalseizoen. Er zijn vele sportieve successen 
geboekt, vele kampioenen. Te weten: 
Jubbega F2, Jubbega E3, Jubbega E2, Jubbega E1, Jubbega 35+, Jubbega Dames, 
Jubbega ZM, Jubbega 2 en Jubbega 1 
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Een bekroning op een positieve ontwikkeling die de vereniging de afgelopen jaren heeft 
ingezet. Er bestaat geen betere wijze waarop de leden, trainers/leiders en vrijwilligers kunnen 
worden bedankt voor hun enorme inspanningen die zijn geleverd. 
 
Verrast door de vele kampioenssuccessen is er besloten een algemene kampioenreceptie 
voor alle teams te organiseren. Een receptie in het teken van alle kampioenen en voor 
mensen die V.V. Jubbega een warm hart toe dragen.  
Deze receptie is gehouden op 17 juni jl. en was zeer goed bezocht .De sfeer was prima. 
 

 Vrijwilligersprijs 2016 
Een vervolg op dit succes is de nominatie voor de vrijwilligersprijs 2016. V.V. Jubbega is als 
vereniging voorgedragen door Anne Rooks, en mag meedingen naar de vrijwilligersprijs 
2016. Een initiatief van Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen, Heerenveense Courant en 
gemeente Heerenveen. Regelmatig besteedt De Heerenveense Courant hieraan aandacht, 
in maart 2017 tijdens de landelijke vrijwilligersactie van NL DOET wordt de prijs, een Zilveren 
Duim, uitgereikt.  
 

 Privatiserings-overeenkomst 
Zoals tijdens de voorjaarsvergadering aangegeven is de samenwerking met WK gestopt 
omdat dit financieel niet haalbaar was. Vervolgens zijn we als V.V. Jubbega verder gegaan 
en is onze privatiserings-overeenkomst, in een vernieuwde uitvoering, officieel voortgezet. 
Vanaf medio oktober is VV Jubbega eigenaar geworden van de kleedboxen. Met het 
ondertekenen van de overeenkomst is niet alleen een definitieve afronding gekomen aan de 
onzekerheden met betrekking tot de samenwerking met WK, maar ook ten aanzien van de 
budgetten beschikbaar gesteld door de gemeente. Drijvende kracht namens V.V. Jubbega is 
Wolter Rozenberg geweest, die ondanks de soms moeizame en het trage traject met de 
gemeente, altijd standvastig is geweest. Daarom graag een groot applaus voor Wolter om 
hem te bedanken voor zijn inzet.  

 
Tijdens agendapunt 10 komt een presentatie met de vervolgstappen die we als nieuwe 
eigenaar willen ondernemen ten aanzien van het opknappen van de kleedboxen en 
accommodatie.  
 

 Fair 9 april 2017 
In het voorjaar heeft zich een aantal enthousiaste personen gemeld met het idee in het 
voorjaar van 2017 een Fair te willen organiseren. Als vereniging waren we behoorlijk verrast, 
als voetbalclub is dit is namelijk niet het eerste waaraan je zit te denken. Maar na een aantal 
gesprekken raakten ook bestuursleden enthousiast met als gevolg dat we dit team de 
mogelijkheid hebben geboden op ons terrein, parkeerterrein en rondom de kantine, de ruimte 
te bieden. Organisatie van de Fair ligt bij het team en V.V. Jubbega ondersteunt, naast het 
beschikbaar stellen van de locatie, met vrijwilligers. Daarnaast genereert V.V. Jubbega omzet 
door de verkoop in de kantine. Een uitdagende nieuwe activiteit die V.V. Jubbega opnieuw op 
de kaart zal zetten. Als bestuur zijn we erg nieuwsgierig naar de eerste ervaringen. 
De Fair is gepland op zondag 9 april. De enige voetbalwedstrijd die dan gespeeld zou worden 
is in goed overleg verschoven. Bekendmaking en publicatie volgen. We wensen de 
organisatie van de Fair veel succes.  

 

 Rabo Ledensponsoring 
V.V. Jubbega heeft zich aangemeld voor een actie “Rabo Ledensponsoring” opgezet door de 
Rabobank. Wat houdt deze actie nu in: 
o In december kunnen leden van de Rabobank, € 5,- van het sponsorbudget weggeven 
aan een vereniging, stichting of instelling naar keuze. 
o Door ons als vereniging aan te melden kunnen alle mensen die lid zijn van de 
Rabobank en V.V. Jubbega een warm hart toe dragen, op onze club stemmen. 
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o Met elke stem die wij ontvangen, wordt onze kas met € 5,- aangevuld vanuit het 
sponsorbudget van de Rabobank. Via het ledenmagazine “Dichterbij” van de Rabobank zal 
de uitnodiging aan de leden bekend worden gemaakt. 
Dus mensen, lid van de Rabobank, ga stemmen in december op V.V. Jubbega! 

 

 Nuon Club Competitie 
Ook Nuon is een actie gestart waaraan we als vereniging momenteel deelnemen. Het doel 
van de actie is verenigingen bewust laten nadenken over duurzaamheid, en dan met name 
op het gebied van energieverbruik. Als deelnemer moet je een creatief energie bespaar idee 
bedenken, via foto of film moet dit worden ingediend. Tevens moet blijken dat je bereid bent 
te investeren om je vereniging duurzamer te maken. Van alle inzendingen dingen 9 
kandidaten mee naar het prijzengeld, groot € 10.000,- 
Een bestuurslid werd door deze prijs zo geïnspireerd dat hij direct actie heeft ondernomen. 
Met ondersteuning van een enthousiast lid met veel acteertalent is er een zeer kansrijke film 
ingezonden. 
Het filmpje wordt getoond. Volgens Jurjen Varwijk behoren wij momenteel bij de 10 favorieten 
van de jury. Dit wordt nog spannend en 17 november a.s. is de uitslag bekend.  
 

 Beste speler van de selectie 
Op initiatief van Johhny Wassenaar wordt per seizoen de beste van de speler van de selectie 
benoemd. Hiervoor is de Grietus Bokaal bedacht. De spelers worden beoordeeld door Tjalke 
Oosterbos en Herman Houwer.  
 

02 Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 10 en 11 worden gecombineerd.  

 

03 Verslag voorjaarsvergadering 31 maart 2016 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.  

 

04 Actualiteiten / Activiteiten/ Jeugd / Senioren veld/zaal  

Jeugd 
We zijn vorig seizoen geëindigd met verschillende kampioenen bij de jeugdteams. Stiekem 
hopen we dat we dit jaar weer mogen meemaken. V.V. Jubbega heeft op dit moment 16 
jeugdteams en 1 minipupillen team. Over de gehele linie doen alle teams leuk mee in de 
competitie. 
 
Pupillen team van de maand 
Vorig jaar zijn we gestart met de Pupillen team van de maand. Ook dit seizoen gaan hebben we 
weer het Team van de maand, beginnend in november.  
 
Penaltybokaal 
Aan de start van dit seizoen is er gestreden om de penaltybokaal. Grote opkomst en een groot 
succes. 
 
Jeugdbeleidsplan 
Dit plan is verouderd en wordt momenteel door de TC aangepast en up-to-date gemaakt. 
Wanneer het plan helemaal klaar is, zal dit worden gepubliceerd op de website en wordt het 
verstuurd onder de jeugdleiders. 
 
TC 
TC Jeugd is aangevuld met drie nieuwe leden, dat zijn Geke Wassenaar, Wieger Jonker en Jos 
van de  Berg. 
 
 



 4 

Jeugdtrainers 
De jeugdtrainers werken en trainen sinds dit seizoen met een app van VTON.  
De VTON Voetbalmethode helpt de trainers om  een leuke en leerzame trainingen neer te 
kunnen zetten binnen een langere leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Er kan met dit 
programma gewerkt worden aan concrete doelstellingen. 
 
Begeleiding van de jeugdtrainers 
Elk TC lid heeft een aantal jeugdtrainers onder zijn hoede, om deze daar waar nodig te kunnen 
begeleiden en te kunnen coachen. 
 
Nieuwe spelvormen JO6 –JO12  
Vanaf volgend seizoen 2017/2018 zal er voor de jeugd in andere spelvormen worden 
gevoetbald. Dit geldt tot en met de jeugd onder de 12 jaar, tot en met eerste jaars D’s)  
Wat gaat er veranderen: 
JO6 2x2   op 15 x 20 mt 
JO7 4x4  op 30 x 20 mt 
JO8 6x6  op 42,5 x 30 mt ( bijna kwart veld) 
JO9  
JO10 
JO11 8x8  op 64x 42,5 mt ( bijna helft), zijn 2e jaars E 
JO12   op 64x 42,5 mt ( bijna helft), zijn 1e jaars D  
 
De reden om het aan te gaan passen is om het speelplezier, veel aan de bal kunnen zijn, leren 
samen te spelen belangrijker en daardoor de ontwikkeling voorop te zetten bij de jongste 
jeugdspelers. Randvoorwaarden om te kunnen voetballen moeten nog worden ingekleurd door 
de KNVB.  
 
Rene Holman vraagt hoe dit dan komt met de teamindelingen. Aangegeven dat dit wordt 
bekeken door het jeugdbestuur tezamen met de TC.  

 

Senioren veld / zaal 
Aan de penaltybokaal deden voor het eerst ook senioren mee. Dit was erg geslaagd. Mathijs 
van Noordenburg was winnaar bij de senioren.  
Zondag 8 januari 2017 vindt de zaalfamiliedag plaats voor de senioren en A-jeugd.  
 
Afgelopen seizoen is zeer succesvol verlopen. Momenteel gaat het goed met het 1e en 2e 
team, Het 3e team heeft nog niets gewonnen, 4e en 5e team spelen prima mee. Het dames 
elftal is weer goed van start gegaan. Er zijn inmiddels twee 35+ teams en 2 zaalteams, 
waarvan 1 combiteam Donkerbroek/Jubbega. Samenwerking tussen de teams verloopt goed. 
 
Bij de senioren zijn mooie stappen gemaakt met de teams. Hier en daar piept en kraakt het 
nog wel eens om het niveau aan te kunnen. Momenteel zijn er veel blessures en vinden er 
gesprekken plaats met de A/B selecties om de schouders met zijn allen er onder te zetten.  
 

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

TC jeugd/senioren / jeugdtoernooi / zaaltoernooi / Horecatoernooi /Sponsor / 

Acties / Communicatie / Jubileum 

 

Velden/gebouwen commissie 
Velden 
De trainingsvelden zijn verplaatst naar veld 4 en zijn voorzien van verlichting. Er heeft groot 
onderhoud aan het hoofdveld plaatsgevonden: het is beprikt en bezand. De netten op veld 2 
en 5 worden vervangen Voor het onderhoud van de velden is een flexibel net makkelijker. De 
netten zijn geleverd door Jos van de Berg, die ook de buizen van veld 2 hersteld.  
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Gebouwen 
Volgt bij agendapunt 10. 
 

Materiaalcommissie    
Folkert van Wallinga geeft aan dat het goed gaat met de materialen. Er zijn 75 nieuwe ballen 
aangeschaft en 30 nieuwe ballen voor de jeugdteams geschonken door de 
supportersvereniging. Helaas missen er inmiddels ook alweer een paar.  
Een van de doelen is gemaakt en de vangnetten veld 3 en 5 worden vervangen. 
Veel materiaal slingert rond en dit moet opgeruimd worden in het ballenhok.  
Ook dit seizoen zijn er weer een paar teams in het nieuw gestoken. Het kledingreglement 
wordt op de site gezet. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de kleding van onze 
sponsors. 
 

Acties 
Geen bijzonderheden. 
 

Evenementencommissie 
Inmiddels heeft het bekende Oktoberfest weer plaatsgevonden. Ook draait bij elke 
thuiswedstrijd het rad. In het voorjaar 2017 zal weer een playbackshow plaatsvinden. 
 

TC senioren 
Qua spelers zijn er knelpunten in de bezetting van het 3e elftal. Bij de start van het seizoen 
waren er 50 spelers te verdelen over de eerste 3 elftallen. Door blessures etc. is het nu 
schrapen om de teams te kunnen laten spelen. Met de TC jeugd is de afspraak gemaakt om 
alleen gebruik te maken van A-junioren in noodsituaties en na de kerst de A-junioren zo nu 
en dan mee te laten trainen / spelen.  
Het 5e elftal had bij de start van het seizoen ook een tekort aan spelers, maar hebben zelf 
mensen er bij gezocht.  
 

Jeugdtoernooicommissie 
Het jeugdtoernooi is goed verlopen. De voorbereidingen voor het jeugdtoernooi in 2017 zijn al 
begonnen. De datum is nog niet bekend en wordt binnenkort bekend gemaakt op de website. 
 

Zaaltoernooicommissie 
Voor het aankomend kerstzaaltoernooi is de commissie druk bezig met de voorbereidingen. 
Het toernooi zal plaatsvinden op 19, 20, 21 en 23 december. De commissie heeft Harkema 
TV gevraagd voor opnames tijdens het toernooi. 
 

Horecatoernooi 
Is goed verlopen.  
 

Communciatieteam 
Enthousiaste groep, die na een dip in de zomer, nu weer druk bezig is om alles in de touwen 
te krijgen.  

 

Sponsorcommissie 
Het aantal sponsors groeit. En inmiddels is ook de Club van 50 gestart. Aanmelding voor de 
Club van 50 kan bij Uilke en Lutske, waarna de namen op het bord worden vermeld.  
Het damesteam heeft een nieuwe sponsor Femmy en Luuk Wink. 
Acerbis en Sportsking zijn de kledingleveranciers. Het streven is om alle jeugdteams binnen 
3 jaar te voorzien van nieuwe uniforme shirts. Deze shirts zijn voor alle teams hetzelfde 
waardoor ze makkelijk door te wisselen zijn. Hiervoor wordt een sponsorgroep opgericht, 
waarvan de inkomsten speciaal bedoeld zijn voor de jeugdteams.  
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Er zijn vele nieuwe bordsponsors bijgekomen, en 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.  
 

Scheidsrechterscommissie 
Er is een commissie opgestart met betrekking tot de scheidsrechters. Hierin zitten Appie 
Jonker, Jan ter Schuur en Roel de Haan. Het doel van deze commissie is om jonge 
scheidsrechters te begeleiden tijdens de wedstrijden. Inmiddels is er een eerste bijeenkomst 
geweest, maar de opkomst was niet groot.  
 

Jubileumcommissie 
Deze commissie organiseert het 75-jarig jubileum in 2020. Maandag 31 oktober a.s. is de 
eerste bijeenkomst. In de voorjaarsvergadering zal hierover meer bekend zijn.  
 

06 Verslag kascommissie 
De kascommissie (Anne Spiekhout en Peter Koopstra) geeft aan dat de kas klopt. Er zijn 
geen op- en/of aanmerkingen.  

 

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

 

P A U Z E   
 

 

08 Financiële ontwikkelingen 
Wolter geeft een toelichting op het financiële verslag. 
V.V. Jubbega heeft twee administraties: een betreffende de accommodatie en een betreft het 
voetbalgebeuren. 
Financieel verslag accommodatie: geen spectaculaire zaken, alle kosten zijn binnen de 
perken gehouden. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. De verwachting is dat dit 
volgend jaar zal veranderen ivm het grote onderhoud van de velden en met name de 
verlichting aangebracht bij veld 4. De toezegging van de gemeente ten behoeve van 
eigendom van de kleedboxen à € 179.500,- wordt als voorziening opgenomen.  
Financieel verslag voetbal: laat een financiële vooruitgang zien. De genomen maatregelen 
hebben goed uitgepakt. Daarnaast heeft de sponsoring een enorme sprong gemaakt. Daar 
tegenover staan de kosten voor de kleding en reclameborden. De gemeente heeft toegezegd 
een bijdrage te doen voor de vervanging van de dug-outs, waardoor de supportersvereniging 
een dit bedrag heeft overgehouden. De supportersvereniging heeft daarvoor in de plaats een 
nieuwe goal en de nieuwe VTON trainingsapp betaald. Waarvoor dank. 
De kantine en contributiebetalingen lopen ook goed.  
 
Voor het volgende seizoen wordt geprobeerd deze stijgende lijn te handhaven en de kosten 
binnen de begroting te houden.  
.  
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09 Bestuurszaken 
In het algemeen worden alle nieuwe bestuursleden veel succes gewenst, maar vooral ook 
veel plezier in hun nieuwe functies.  
Vorig jaar tijdens de najaarsvergadering hebben de leden ingestemd met een grote 
bestuurlijke wisseling. Een redelijke nieuwe samenstelling is met enthousiasme aan de slag 
gegaan. Maar ook binnen dit team is gebleken dat je ondanks de goede samenwerking, 
saamhorigheid en de enorme energie, niet voor altijd een team kunt blijken. Dus ook nu 
hebben we op bestuurlijk niveau met wisselingen te maken. 
 

Aftredend: 
Geert Veenstra, in de voorjaarsvergadering is al gemeld dat Geert zijn bestuursfunctie na een 
korte periode heeft neergelegd en hier is tijdens de vergadering bij stil gestaan. Formeel 
tijdens deze ledenvergadering willen we dit nog vaststellen.  
 
Marja Bruinsma, na een bestuursperiode van 3 jaar heeft Marja besloten haar functie als 
secretaris niet voort te zetten. Marja wordt bedankt voor haar inzet voor de vereniging.  
 

Voordracht nieuwe bestuursleden: 
Op voordracht van het bestuur stellen we voor om de volgende personen als nieuwe 
bestuursleden te benoemen. 
 
Trienke de Haan 
Trienke zal binnen het bestuur de uitdagende taak van secretaris op haar nemen. Geen 
eenvoudige functie en een met vele verantwoordelijkheden, een taak die wij als bestuur goed 
bij haar vinden passen. Als bestuur hebben we hierin veel vertrouwen! 
Via applaus wordt dit besluit vastgesteld.  
 
Ronald Hofstee 
Ronald zal binnen het bestuur fungeren als aanspreekpersoon voor de commissies. Ook 
deze taak is van groot belang, als bestuur hebben we gemerkt dat door het wegvallen van 
deze taak de afstand met de commissies te groot werd en de contacten te beperkt. 
Via applaus via wordt dit besluit vastgesteld.  
 
Trienke en Ronald worden veel succes gewenst in hun nieuwe functie. 
 
Mededeling m.b.t. bestuurszaken: Vergaderstructuur is aangepast, eenmaal per 4 week is er 
een officiële bestuursvergadering. Via mail en WhatsApp zijn de communicatie lijnen kort 
geworden waardoor 2-wekelijks bij elkaar komen geen prioriteit meer is. 
 
 

10 Accommodatie v.v. Jubbega 
De voorlopige tekening van de aanpassingen aan het kantine, boxen en parkeerterrein 
worden gepresenteerd. Deze tekeningen zijn nog niet definitief. 
De tekening wordt toegelicht en met name zal de uitstraling van de boxen en het voorterrein 
worden verbeterd. Het plan is om het voorterrein te asfalteren (over de bestaande bestrating) 
en het praktischer in te delen.  
 
Rene Holman: hoe groot worden de boxen? Aangegeven wordt dat de formaten hetzelfde 
blijven.  
Rene Holman: is er ook nagedacht over speciale meisjeskleedkamers? Aangegeven dat hier 
wel mogelijkheden voor zijn.  
 
Het plan is om eind van het voetbalseizoen 2016/2017 te starten met de werkzaamheden. 
Momenteel wordt gezocht naar subsidiepotjes en duurzaamheid. 
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11      Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 
 
 

12      Sluiting  
Om 22.16 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.  

 

 

Notulist Marja Bruinsma 27102016 

 


