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

Voorjaarsvergadering – 2 april 2015 (Verslag nr. 49) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag najaarsvergadering ( d.d. 23 oktober, nr. 48); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Sponsor / Veld / Gebouwen / Materiaal / evenementen; 
 Voorstellen nieuwe technische commissie  
 
  P A U Z E   
 
-06-    Uitreiking waarderingsspeld; (wordt verschoven naar de najaarsvergadering) 
-07- Financiële ontwikkelingen; 
-08- Accommodatie WK / v.v. Jubbega; 
-09- Bestuurszaken: 
 Op voordracht bestuur (najaar)  : Jurjen Varwijk (jeugdbestuur) 
 Aftredend najaar:   : André van Noordenburg (jeugdbestuur) 
        Flip van der Meer (bestuur) 
        Piet Brouwer (bestuur) 
        Piet Hofstee (bestuur) 
-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: Piet Hofstee.  

 
Algemeen 
Allereerst nog een woord van dank aan Wieke van Wallinga voor haar werkzaamheden ten 
gunste van de ledenadministratie. Wiekie is onlangs met deze werkzaamheden gestopt en 
heeft dit jarenlang met grote inzet en precisie gedaan. Helaas is Wiekie niet aanwezig maar 
wordt het bloemetje overhandigd aan haar man Folkert.  
 
Vervolgens wenst de voorzitter iedereen een goede vergadering toe. 
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02 Vaststellen agenda 

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

 

03 Verslag najaarsvergadering [23 oktober 2014] 

 
Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld met dank aan Marja Bruinsma. 

 

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

Actualiteiten/Activiteiten 
  

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

 
De F2 is in de najaarscompetitie 2014-2015 kampioen geworden. 
Tijdens het Heerenveen zaaltoernooi heeft E2 het heel goed gedaan en zijn ook kampioen 
geworden.Met het KNVB kersttoernooi zijn de D1 en de A1 er in geslaagd eerste te worden in 
de voorrondes, waardoor zij mochten voetballen in Franeker. Dit is altijd weer een hele 
belevenis. 
 
Na de winter zijn er 2 extra F teams gestart, namelijk de F4 en F5. Daarnaast hebben we ook 
alweer 2 kabouter ploegjes die kunnen voetballen in eigen mini toernooitjes. 
 
Woensdag 1 april zijn er 8 jeugdspelers gestart met de pupillen scheidsrechtercursus. 
Examen volgt op woensdag 8 april a.s.. 
Woensdag 13 mei wordt weer het penaltybokaal gehouden en 13 juni is het VV Jubbega 
jeugdtoernooi.  
 

Senioren veld / zaal 
Flip van der Meer geeft in het kort een weergave van de stand van zaken. 
Inmiddels zijn we bezig met de laatste wedstrijden van het seizoen 2014-2015. 
 
Jubbega 1 heeft sportief gezien een, tot nu toe, slecht seizoen gehad. Er is 1 wedstrijd 
gewonnen en zes gelijk gespeeld waarmee we op de dertiende plaats staan in de competitie. 
Er moet een wonder gebeuren om te handhaven in de 3e klasse. 
Jubbega 2 staat op dit moment op een 8e plaats en lijkt zich wel veilig te spelen. 
Jubbega 4 heeft een zwaar seizoen maar, na de winterstop zijn er 2 wedstrijden op rij 
gewonnen en staan ze op een voorlaatste plaats. Een schepje er boven op en een veilige 
plaats lijkt haalbaar in de 4e klasse. 
Jubbega 5 heeft weer een moeilijk seizoen. Ze staan onderaan met 7 punten in de 6e klasse. 
Jubbega ZM speelt uitstekend mee in de reserve 6e klasse. Alleen het kampioenschap zit er 
waarschijnlijk dit seizoen niet in omdat Boornbergum’80 3 de favoriet lijkt. 
Jubbega 35+ speelt op vrijdagavond haar wedstrijden in een na- en voorjaarsreeks.  
Jubbega zaal 1 komt uit in de 3e klasse en staat op dit moment op een 3e plaats. 
Jubbega zaal 2 speelt in de 4e klas en staat in de middenmoot. 
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Het contract met hoofdtrainer Sido Postma is niet verlengd. Gezien de lage stand op de 
ranglijst heeft het bestuur besloten de trainer op non-actief te zetten. Ook is er door de 
spelers aangegeven dat er geen klik meer is.  De taken tot het einde van het seizoen worden 
overgenomen door Aaron Kors. Inmiddels is Johnny Wassenaar benoemd als hoofdtrainer 
voor het seizoen 2015-2016 
 
Dan is eind december 2014 voor de 26e keer het COOP zaalvoetbaltoernooi gehouden. Voor 
een bomvolle tribune wist Jubbega het toernooi te winnen in een zeer spannende finale tegen 
Gorredijk. 
 
Op 11 januari is de familiedag in de zaal gehouden. Met 6 teams (50 spelers) is een halve 
competitie gespeeld. Het was een mooie sportieve dag. 
 
 

Actualiteiten/Activiteiten overig 
 
 

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

Evenementen / TC 
 

Sponsorcommissie 

 
Momenteel wordt er druk gewerkt om de sponsorcommissie weer handen en voeten te 
geven. Bonne van der Meer wil graag een toelichting geven omdat hij zeer ontevreden is over 
de gang van zaken. Na de laatste vergadering van de sponsorcommissie, alweer een tijd 
geleden, zijn er zaken afgesproken met diverse personen om e,e,a, klaar te maken en dat als 
startpunt te gebruiken. Vervolgens is hier niets mee gebeurd en laat Bonne weten te willen 
stoppen.  
 

Veld en Terreinencommissie / Gebouwencommissie 

 
Velden en terreinencommissie 
Piet Hofstee is verhinderd en er zijn verder geen bijzonderheden over de velden.  
 
Gebouwencommissie: 
Piet Brouwer geeft een toelichting:  
De kantine heeft onlangs een mooie metamorfose gehad. Dit verzoek was vorig jaar al eens 
gedaan vanuit de leden, maar was het er nog niet van gekomen ivm de kosten. Begin dit jaar 
kwamen de mannen van het 4e elftal met de mededeling dat het toch maar moest gebeuren. 
Er is daarna een overleg geweest met WK, enkele bestuursleden, Uilke Koopmans en 
vertegenwoordiging vanuit het 4e elftal: Anne Dijk, Rense Schaap en Hilbrand Bron. Tijdens 
dit overleg zijn diverse ideeën en voorstellen gedaan en de mannen zijn direct de volgende 
dag aan de slag gegaan. Naast de genoemden waren er nog tal van vrijwilligers die hun 
steentje bijdroegen in de verbouwingen. Het resultaat mag er zeer zeker zijn.   
 
De kantine is met weinig middelen en veel sponsoring opgeknapt. Het meubilair is handmatig 
opgeknapt door het gehele 4e elftal en zij hebben ook bijgedragen aan de sponsoring. 
Tevens is er sponsoring ontvangen van de Supportersvereniging, BC VV Jubbega, 
Woninginrichting Blaauw, evenementencommissie, Home43 en de Verfboer. Hierbij onze 
dank.  
 
Piet geeft aan niet iedereen te willen benoemen maar vindt dat brein achter dit project 
genoemd mag worden: Anne Dijk, Hilbrand Bron, Rense Schaap en Marja Bruinsma. Tevens 
wordt vanuit de zaal aangegeven dat Piet Brouwer ook zeer zeker genoemd mag worden.  
Als laatste geeft Piet aan dat het een kunst is om het zo te krijgen maar dat het nog een 
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grotere kunst is om het zo netjes te houden. En nogmaals dank aan alle vrijwilligers die hun 
tijd hierin hebben gestoken.  
 

Materiaalcommissie    

 
Folkert van Wallinga geeft een toelichting. 
Er wordt goed gedacht om het materiaal. Er zijn voldoende ballen voor de senioren. De 
jeugdteams van de C’s en D’s hebben nog ballen nodig. Op veld 5 mist een goal. Folkert 
vraagt of hier weer een nieuwe goal wordt geplaatst. Afgesproken wordt om dit in het bestuur 
te bespreken.  
De supportersvereniging heeft aangegeven nieuwe shirts beschikbaar te stellen voor de 2 
nieuwe F-teams. Ook zorgen zij voor 2 kleine doelen en nieuwe ballen voor de C’s en D’s. De 
supportersvereniging wordt hiervoor bedankt.  
 

Evenementencommissie 

 
Op 22 mei a.s wordt het NK 35+/45+ georganiseerd in Jubbega. Iedereen mag hier aan 
meedoen.  
 

Technische commissie 

 
Sjouke Bleeker geeft een toelichting. 
Momenteel bestaat de technische commissie uit Ankie de Haan, Sjouke Bleeker, Aaron Kors, 
Joop de Vries en Anne Dijk. Na de winterstop heeft de TC met alle spelers oud-spelers 
gesproken over hun plannen, verwachtingen voor het nieuwe seizoen. De doelstelling van de 
TC voor het nieuwe seizoen is: 5 senioren elftallen en 1 ZM. Tevens heeft de TC gesprekken 
gehad met de nieuwe hoofdtrainer: Johnny Wassenaar. Dit lijkt goed en aangegeven wordt 
dat Johnny binnenkort zal worden geïntroduceerd binnen de club.  

 

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. 
 
Dit jaar is de speld voor Grietje Hofstee. Helaas is Grietje door familieomstandigheden niet 
aanwezig en krijgt zij de speld tijdens de najaarsvergadering uitgereikt. 
 

07 Financiële ontwikkelingen 
 

Wolter Rozeberg geeft een toelichting; in de najaarsvergadering is ernstig aan de bel 
getrokken met betrekking tot de financiën. Het zag er niet echt rooskleurig uit. Daarop zijn 
maatregelen genomen door de kantineprijzen en contributie per januari jl. te verhogen. 
Langzamerhand zit er weer een lichte stijgende lijn in. De calamiteiten zoals een defecte 
lichtmast etc. zijn weer verholpen. December en januari jl waren een moeilijke maanden en 
daarom is een krediet aangevraagd. Gelukkig is dit nauwelijks nodig geweest. Het bestuur 
heeft wel vertrouwen in de komende periode. De kantine draait heel goed en de uitgaven 
worden nog steeds beperkt.  



 5 

 

08      Accommodatie WK / v.v. Jubbega   
 
Wolter Rozenberg geeft een toelichting: binnenkort volgen gesprekken met de Rabobank en 
op basis van de offertes worden de kosten voor het kunstveld en de boxen geraamd op ca.  
€ 380.000. Vanuit de gemeente ligt er een toezegging van € 320.000,- en er wordt een 
financiering aangevraagd voor € 50.000,-. Er ligt een toezegging van de bank en binnenkort 
volgt een gesprek. Het complete plan wordt binnenkort naar de gemeente gestuurd. Formeel 
en financieel moet alles afgehandeld worden. Daarnaast moet er nog onderhandeld worden 
over de privatisering met de gemeente. Dit kan lastig worden ivm de bezuinigen van de 
gemeente. Toch is er ca. € 10.000 nodig tbv de jaarlijkse onderhoud van het kunstveld.  
 
Vragen: 

- Dhr. Van Veen vraagt of het echt noodzakelijk om een kunstveld aan te leggen. 
Wolter antwoord dat er nu de mogelijkheid door de samenwerking en dat we toch 
gebruik moeten maken van deze eenmalige mogelijkheid. Het is de bedoeling dat WK 
de eerste gebruiker van het veld wordt en dat VV Jubbega het daarnaast kan 
gebruiken als trainingsveld.  

- Imco van den Berg vraagt waarom er geen voetbalveld wedstrijdveld wordt 
aangelegd.  
Wolter geeft aan dat er misschien binnen de privateriseringsovereenkomst nog 
mogelijkheden zijn, maar deze onderhandelingen zijn nog bezig. 

- Marten Groothof is benieuwd wat er met de korfbalvelden gebeurd.  
Wolter denkt dat deze verkocht worden als agrarisch land. Hopelijk is er meer bekend 
in de najaarsvergadering. 

- Anne de Jong vraagt naar het parkeren.  
Wolter antwoordt dat momenteel wordt bekeken of een gedeelte van het korfbalveld 
hiervoor kan worden gebruikt.  

- Andre Kleistra geeft aan dat de velden 4 en 5 beter verkocht kunnen worden ipv het 
korfbalveld. Dit is veel gunstiger.  

 

09 Bestuurszaken 

 
In het najaar zullen enkele bestuursleden aftreden. Inmiddels heeft Jurjen Varwijk 
aangegeven wel tot het bestuur te willen toetreden. Mochten er meer leden interesse hebben 
dan hoort het bestuur dit graag.  
 

10      Rondvraag 
 

- Jeroen de Vries: vanuit de A/B junioren is er wel vraag om ook in de zaalcompetitie te 
spelen.  
Aangegeven wordt dat er geen jeugdcompetitie in de zaal is. Daarnaast geldt de regel 
dat veldvoetbaltrainingen voor het zaalvoetbal gaat bij de senioren. Het mag niet ten 
koste van het veldvoetbal gaan.  

- Uilke Koopmans: vraagt wanneer er lijsten met vrijwilligers zijn.  
Aangegeven wordt dat bij nieuwe aanmeldingen de lijst wordt bijgewerkt maar dat de 
lijst niet heel groot is.  

- Henk Visser; vraagt wanneer de voorlopige agenda op de website komt.  
Aangegeven wordt dat de voorlopige agenda wel op de website staat. 

- Henk Visser; geeft aan dat hij Piet Hofstee assisteert bij de bliksemloterij, maar dat er 
tot op heden nog niets is geëvalueerd.  
Dit zal worden doorgegeven aan Piet. 
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- Henk Visser: vindt dat het niet netjes zoals het bestuur met Bonne v/d Meer is 
omgegaan omdat hij als heel lang in de sponsorcommissie zit.  
Wolter geeft aan dat het niet persoonlijk is en dat het bestuur hiervoor 
verantwoordelijk is. Sjouke Bleeker vult aan dat Sjouke zelf, Aaron Kors samen met 
Bonne om tafel gaan om de sponsorcommissie weer handen en voeten te geven. 

- Imco van den Berg had graag een bedankje ontvangen als vrijwilliger van de 
evenementencommissie.  
Wolter geeft aan dat er vanzelfsprekend veel interesse vanuit het bestuur in de 
commissies is. In het bestuur is ook aangegeven om enkele keren per jaar een 
commissieavond te organiseren.  

- Anne Dijk vraagt naar de contributiebetaling.  
Wolter geeft aan dat Jan de Haan inmiddels vele brieven heeft verstuurd en druk 
bezig is om alles op orde te krijgen. Aangegeven wordt ook dat als een er al lang een 
incasso loopt dit moeilijk te wijzigen is bij de bank.  

- Anne Dijk vindt dat de besturen van VV Jubbega en de Businessclub moeten 
proberen om tot overeenstemming te komen.  
Aangegeven wordt dat vanuit het bestuur VV Jubbega contact wordt opgenomen met 
de BC.  

 

11      Sluiting  
 
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

Notulist Marja Bruinsma 020415 

 


