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Van de voorzitter  

 

 

Al een hele lange periode staat alles zo’n beetje stil. Geen wedstrijden op ’t Heidefjild, geen publiek, 

geen entourage en geen emotie. Het gemis van dit alles is enorm, niet alleen voor de voetballers, 

maar voor alles en iedereen welke wekelijks op ons sportpark te vinden zijn. 

Vanwege alle Corona perikelen hebben we nu ook al voor de 3e keer een ledenvergadering voorbij 

moeten laten gaan. Als vereniging staan we zeker niet stil, in tegendeel zelfs. Achter de schermen zijn 

onze vrijwilligers druk bezig met het draaiende houden van onze vereniging. Het leek ons daarom 

goed om jullie bij te “praten” over de zaken die op dit moment spelen.   

Zo heeft onze penningmeester heel veel werk moeten verzetten om de goede financiële positie van 

VV Jubbega in stand te houden. De jeugd mocht gelukkig wel doortrainen, door de avondklok moest 

er hier en daar wel wat geschoven worden, maar dankzij de inzet van jeugdzaken is dit prima 

opgelost.  Ook de velden liggen er prachtig bij en er is begonnen met de uitbreiding van de 

verlichting op veld 5. Er is een aanvraag gedaan voor kunstgras bij de Gemeente Heerenveen, waar 

wij heel veel diverse opties hebben genoemd, maar voorlopig hebben we helaas nog geen groen licht 

gekregen. Naast de velden zijn ook de gebouwen en kleedkamers weer netjes en klaar voor de 

aftrap. 

Kortom, VV Jubbega is klaar om te voetballen! Wachten is nu nog op het akkoord van de overheid. 

We hopen natuurlijk dat we snel iedereen weer mogen verwelkomen binnen en om de lijnen. 

En als het dan allemaal weer mag en kan, mogen we met zijn allen toch weer trots zijn op onze VV 

Jubbega. In het afgelopen jaar is de steun van spelers, staf van de teams, de vele vrijwilligers, de 

sponsoren en supporters, onvoorwaardelijk gebleven. Dat verdient een groot compliment. 

Fan bûgjen frjemd!  

 

 
 



Jeugdzaken 2020 – 2021 

 
 

Seizoen 2020-2021 gaat zeker de geschiedenisboeken in. Een vreemd seizoen, waarin we tot nu toe 

geen kampioenen hebben, geen topscoorders, geen pupillenteam van de maand, geen 

toernooien….een vreemd seizoen waarin we veel hebben moeten missen, maar we zijn blij dat we 

wekelijks veel jeugd op het veld mogen zien en dat we voor uit kunnen kijken…op naar 2021 – 2022! 

 

Seizoen 2020-2021: 

Seizoen 2020-2021 zijn we  gestart met 14 jeugdteams.  

• 19-1 

• 17-1 & 17-2 

• 15-1 & 15-2 

• 13-1 & 13-2 

• 11-1 

• 10-1 

• 9-1 

• 8-1  

• kabouters 

• Daarnaast nog twee meidenteams: 14-1 en 11-1 

Al deze jeugdteams worden begeleid en getraind door verschillende trainers en elk team heeft 1 of 2 

enthousiaste leiders.  

 

Trainers: 

Een groep trainers staat op de lijst om in opleiding te gaan om hun diploma pupillentrainer te halen, 

helaas moet dit vanwege corona nog even op zich laten wachten. Door de opleiding krijgt V.V. 

Jubbega trainers die met plezier kinderen beter leren voetballen, wat natuurlijk weer bijdraagt aan 

het niveau van de trainers en van onze spelers.  

 
Trainingen & wedstrijden 

Na de zomer hebben de jeugdteams een aantal wedstrijden kunnen voetballen…tot dat COVID-19 

wederom roet in het eten gooide. Vanaf dat moment mochten er geen wedstrijden meer worden 

gespeeld en mocht er ook niet in de zaal worden gevoetbald, dus geen zaaltoernooien  voor de 

jeugd. De jeugdteams mochten en kunnen gelukkig wel buiten trainen en mogen onderling 

wedstrijden voetballen. 

 

De KNVB heeft een ‘route kaart klaar’ liggen voor de jeugdcompetitie in de vorm van regio-cups.  

(www.knvb.nl). Op het moment van publiceren van dit verslag is het zeer onwaarschijnlijk dat deze 

nog daadwerkelijk kunnen plaatsvinden.  

 

SC Heerenveen training 
Daar de jeugd wel buiten mag trainen en het leuk is om een keer door een ander te worden getraind, 
hebben de jeugdteams van V.V. Jubbega training gehad van SC Heerenveen.  
  

http://www.knvb.nl/


 
Leiders /coachjassen jeugdteams 
Alle jeugdleiders zijn vanaf dit jaar goed te herkennen op en rond het veld.  
Dit hebben we kunnen realiseren dankzij: 

• Van Doornmontage werken  

• Bruinsma metselwerken  

• De Werven Notarissen 

• Sportsking 

• Zandstra Design  

• PaardenSpiegelen  
 
 

Vanuit Jeugdzaken hopen we dat we na de zomer weer als normaal los kunnen en genieten van de 

voetbalzaterdagen!  

 

 

 

 

 

 



Gebouwen 

 

In een jaar waar er weinig op voetbal gebied is gebeurd, is er in aan de gebouwen ook niet veel 

gebeurd.  

Dit jaar is er wel door de dames en heren van de “pimp de kantine “ ploeg weer het één en het ander  

gedaan aan het opknappen van de kantine. Zo is er een grote foto sticker op de schuifwand geplakt, 

ook boven de bar zijn stickers geplakt van foto’s uit de rijke historie van VV Jubbega en er zijn licht 

spots langs de zijwanden in het plafond geplaatst.  

Sinds april dit jaar hebben we ook twee nieuwe schoonmakers. Gert Meint en Jannie Holtrop zijn de 

uitdaging aan gegaan en hebben dit zeer goed opgepakt. Zo wordt er niet alleen de schoonmaak 

verzorgt maar probeert Gert Meint ook zowel bij de mannen van het veld als bij het onderhoud van 

de kantine zijn handen uit de mouwen te steken. Complimenten! 

 Na een aantal inbraken in de kantine hebben we nu ook een nieuw camera systeem laten aanleggen 

rondom de gebouwen om zo beter beschermd te zijn tegen dit zinloos gebeuren. Er is in een kantine 

weinig waardevol spul te halen, maar door vernielingen aan deuren en kozijnen loopt de schade toch 

iedere keer weer in de papieren.  

Op dit moment zijn ook de voorbereidingen voor het opknappen van de speeltuin in volle gang zodat 

onze jongste supporters straks, als er weer gevoetbald mag worden, volop kunnen spelen en 

genieten op ’t Heidefjild. 

Dit jaar is het de bedoeling dat we de kantine aan de buitenkant willen gaan verven en hout rot 

willen repareren. Wij zijn daarbij opzoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen met schuren of 

verven. Als je denkt dat je van andere waarde kan zijn horen wij dit graag.   

  

 



Financieel 

 

Uiteraard is het ook financieel lastig voor de v.v. Jubbega in deze tijden van corona. Maar gelukkig 

hebben we een trouw ledenbestand. Iedereen betaald trouw zijn of haar contributie. Opzeggingen 

door corona zijn er nauwelijks of niet. Dat verdient echt een grote pluim.  

Ook onze sponsoren blijven ons trouw ondanks dat het bedrijfsleven het ook best moeilijk heeft. Ook 

dit verdient onze waardering.  

Verder hebben we een aantal geslaagde activiteiten gehad zoals de bingo, het rad van Fortuin en de 

kerstpakketten verkoop. Deze activiteiten maken bijvoorbeeld het verlies van de bliksemloterij 

helemaal ongedaan.  

Daarnaast hebben onze personeelsleden vrijwillig fors ingeleverd. Van het Rijk ontvangen we best 

behoorlijke subsidies. De vaste lasten zoals de energielasten dalen uiteraard ook fors.  

Al met al hoeven we ons geen zorgen te maken over de financiële positie van de v.v. Jubbega. 

 

 

 



Velden 

 

Een update over de velden.  Na een aantal jaren pech gehad te hebben met de velden, ligt de 

grasmat van het hoofdveld er nu prachtig bij. Dit had wat voeten in aarde, maar met hulp van velen 

is het allemaal gelukt. We hebben uiteraard nog meer velden die onze aandacht nodig hebben. Hier 

wordt dan ook druk aan gewerkt. Mede door de extreme weersomstandigheden die we in deze tijd 

hebben blijft het anticiperen op hoe we de velden in optimale conditie krijgen en behouden.   

Wat is er zoal gebeurd de afgelopen periode/jaren; de velden zijn geprikt, door gezaaid, 

(trainingsveld), bemest, beregend, gerold, bezand en gemaaid. Dit zijn werkzaamheden die we 

blijven herhalen. We beschikken nu over een nieuwe maaier, die achter de bestaande trekker kan. 

De velden worden nu minder belast, doordat deze maaier achterop de trekker zit. De trekker laat 

hierdoor minder zijn sporen achter op de velden. Het maaien van de velden is door een fanatieke 

groep vrijwilligers opgepakt, waarbij een strak schema wordt gehanteerd.  

Maar er is afgelopen maanden/jaar meer gebeurd op de accommodatie: 

Er is hard gewerkt door een groep vrijwilligers om een grote overkapping te realiseren tussen veld 3 

en het trainingsveld. Hier staat de weidesleep, de veegmachine, de prikker, kunstmeststrooier etc.  

Om de korfbalvelden te ontlasten, waar regelmatig zwaar materiaal langs kwam, is een nieuwe 

toegang aangelegd voor dit zware materiaal. Deze toegang  is aan de achterzijde van de velden 

gerealiseerd, bij veld 5. Op veld 5 wordt nieuwe LED-verlichting gerealiseerd, zodat veld 5 bij 

noodzaak ingezet kan worden bij trainingen. Voor de aanschaf van deze LED-verlichting konden we 

rekenen op een subsidie van bijna € 2.000,- van de Gemeente Heerenveen. Daarnaast is er de 

afgelopen maanden weer gesnoeid rondom de velden.  

Wellicht heeft u er vorig jaar nog gebruik van mogen maken. De bankjes rondom het hoofdveld zijn 

in de mooie VV Jubbega kleuren geverfd. De omheining en de lantaarnpalen konden dan ook niet 

overgeslagen worden. Op veld 2 zijn met enige precisie nieuwe dug-outs geplaatst. De dug-outs op 

veld 3 zijn al gedeeltelijk opgeknapt, maar moeten nog voorzien worden van een nieuw kleurtje. 

Voetballend staan we stil, maar achter de schermen gebeurd er veel om de velden/accommodatie te 

optimaliseren. Er staat er nog genoeg op stapel om de puntjes op de i te zetten. Dit kunnen we niet 

zonder onze vrijwilligers!  

 



Technische commissie – senioren 

 

Zonder er heel erg lang bij stil te staan moeten we het toch benoemen: De corona crisis treft 
ook onze club met al zijn leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en andere mensen 
die vv Jobbegea een warm hart toedragen. 
Ondanks alle uitdagingen die we als club tegenkomen zien we veel mooie initiatieven 
ontstaan en komt de term “Fan bûgjen frjemd” erg sterk naar voren. Het valt niet binnen het 
takenpakket van de TC maar we willen het toch graag benoemen. Alle vrijwilligers die 
keihard werken om ûs Heidefjild om te toveren tot een top accommodatie. Waar we voor 
zowel onze eigen leden alsook de gasten een geweldige beleving kunnen bieden op ons 
complex. 
 
Ook op andere vlakken binnen de club wordt er hard gewerkt om helemaal klaar te zijn voor 
het nieuwe seizoen. Zelfs in deze lastige tijd zien we veel positivisme en onverzettelijkheid 
binnen de club! Zo zorgen we er samen voor dat wanneer het weer mag alles piekfijn in orde 
is om er een geweldig seizoen van te maken met zijn allen. Daar mogen we best trots op zijn 
en daarom willen we vanuit de TC de mensen die hier aan bijdragen ook hartelijk danken. 

 

Afgelopen seizoen heeft er een verandering plaats gevonden qua samenstelling binnen de 
TC. Aan het einde van seizoen 2019-2020 bestond de TC uit de volgende mensen: Marten 
Groothof, Rene Holman, Sjouke Bleeker, Allard van der Meer en Anne Dijk. Anne heeft voor 
aanvang van het nieuwe seizoen aangegeven een stap terug te doen. 
Vanuit de TC betreurden we deze beslissing natuurlijk, Anne heeft altijd met veel passie en 
toewijding zich ingezet en was een aanwinst voor de TC. We willen bij deze Anne dan ook 
bedanken voor zijn harde werk en zijn aandeel om de club te brengen tot het punt waarop 
we nu staan. 
Ook kunnen we jullie mededelen dat we de vrijgekomen plek van Anne inmiddels hebben 
kunnen vervullen met Willem de Vreeze. Willem zal deze functie combineren met zijn 
staffunctie bij de 1e selectie. 

 

Helaas kunnen we het niet hebben over de resultaten van onze senioren ploegen aangezien 
het seizoen al snel tot een einde is gekomen. 
Wat kunnen we dan wel vermelden over dit korte seizoen. Het is mooi om te benoemen dat 
we vanaf dit seizoen een ploeg hebben kunnen toevoegen met een groot deel van de Ajeugd 
over gekomen leden. Deze mannen spelen in het 3e elftal en hebben samen met de 
club het initiatief genomen om zelf een team samen te stellen. Waar er veel clubs aanlopen 
tegen een uitstroom van 19-20-jarigen hebben wij een mooie groep die nog jaren vooruit 
kan. 
Ook voor onze “harde kern” senioren leden en begeleiders die de club al jaren trouw zijn (2e, 
4e, 5e, ZM1) hopen we dat we snel weer los mogen en deze mannen weer kunnen 
bewonderen op de zaterdagmiddag en zondagochtend. Ons 1e speelde sinds jaren weer in 
de 1e klasse zondag en hier is binnen de selectie en de club enorm naar toegeleefd. Ondanks 
de ongeslagen status in de competitie konden we dit goede begin niet doorzetten vanwege 
de corona crisis en is sinds kort ook duidelijk dat de focus volledig kan op het nieuwe 
seizoen. 
 
 
 
 



Op het moment van schrijven mogen we weer, weliswaar met een aantal beperkingen de 
trainingen hervatten. Er waren inmiddels voorbereidingen getroffen om met ons 1e en 2e elftal  
een regio competitie te starten zodat we dit seizoen kunnen sluiten met een aantal wedstrijden.   
Recent is echter duidelijk geworden dat de regio competitie niet meer haalbaar is 
 
Voor het 3e elftal zullen Gert-Meint Holtrop en Rene Spiekhout de begeleiding op zich gaan 
nemen voor het nieuwe seizoen. Ten aanzien van de invullingen voor de staf van de 1e en 2e 
selectie zijn er een aantal verschuivingen. Willem de Vreeze ruilt zijn rol als verzorger in voor 
een rol als leider. Rick Zwart wordt de nieuwe assistent-trainer van Inne Schotanus die ook 
volgend jaar verantwoordelijk is voor ons vlaggenschip. Allard van der Meer legt zijn functie 
als assistent-trainer 1e elftal en hoofdtrainer 2e elftal neer om zich te kunnen richten op zijn 
taken binnen de TC. Jasper Bron zal, mede genoodzaakt door een zware knieblessure het 
nieuwe gezicht in de begeleidingsstaf van het 2e elftal worden. Op dit moment hebben we 
nog 2 posities open: Verzorger 1e elftal en hoofdtrainer 2 elftal. We hopen dit op korte 
termijn in te kunnen vullen. 

 

Laten we hopen dat we zo snel als mogelijk weer mooie voetbal weekenden kunnen mee 
maken en dat we al onze elftallen kunnen aanmoedigen langs de velden. Nogmaals een 
dankwoord naar alle leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren die de club blijven steunen in 
deze uitdagende tijden. Heel veel succes het komende seizoen en tot snel op de velden van 
vv Jubbega. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Ontwikkelingen aanvraag kunstgrasveld 

 

Zoals bekend zijn we al een tijdje bezig om op het huidige veld 2 een kunstgrasveld te realiseren. 
Uiteraard kan dat niet zonder de medewerking van de gemeente. Het mooiste zou zijn dat de 
gemeente de kosten van het kunstgrasveld voor haar rekening zou nemen en dat wij dat vervolgens 
tegen de in de gemeente gangbare tarieven van de gemeente zouden huren. Omdat wij, volgens de 
normen, overcapaciteit aan velden hebben is dat een vrijwel kansloze missie.  
 
Wij hebben dan in mei 2020 ook een plan met de aanvraag voor een kunstgrasveld bij de gemeente 
neergelegd.  Volgens de gemeente zijn de kosten voor een kunstgrasveld ca € 650.000.  
Wij hebben bij de gemeente een plan neergelegd waarbij we voor € 360.000 een kunstgrasveld met 
alles er op er aan kunnen realiseren.  Hiervan was de v.v. Jubbega bereid om over een periode van 
tien jaar zelf € 140.000 bij te dragen.  
 
Vervolgens moesten wij via de pers vernemen dat onze aanvraag, zonder ook maar enige vorm van 
communicatie, was afgewezen. Uiteindelijk hebben wij dit ook van de gemeente op papier bevestigd 
gekregen. En kort kil briefje.  Het komt er op neer dat we voldoende capaciteit hebben en de 
gemeente weinig vertrouwen heeft in het door de v.v. Jubbega geschetste (en onderbouwd) 
financieel plaatje. 
Capaciteitsberekeningen die al sinds jaar en dag van toepassing zijn en volledig voorbij gaan aan de 
veranderende tijd. Ook volledig voorbijgaand aan de kletsnatte winterperiodes en het feit dat bij 
omringende verenigingen wel kunstgrasvelden zijn gerealiseerd.  
 
Het gevoel bekroop ons toen al dat de gemeente gewoon niet wil dat de v.v. Jubbega een 
kunstgrasveld krijgt. Ondanks dat we zelf fors wilden bijdragen, de kosten van aanleg bijna hadden 
gehalveerd. 
Ook op geen enkele wijze ook maar iets van meedenken.  
 
Uiteraard hebben wij ons daar niet bij neergelegd en een gesprek met wethouder Zoetendal 
aangevraagd. Temeer daar er plotseling publicaties verschenen dat sportpark Skoatterwald wel op de 
schop gaat. Er wordt onderzoek gedaan naar vernieuwing en uitbreiding van het complex. Daarbij 
trekken de gemeente en de voetbalclubs SC en VV Heerenveen gezamenlijk op.  Er wordt zelfs (dure) 
grond, bestemd voor woningbouw, voor opgeofferd. 
 
De clubs groeien en hebben ambitie aldus de heer Zoetendal. Nou ambitie kan ons ook niet ontzegd 
worden maar dat telt schijnbaar niet. Sterker nog, ambitie kon geen reden zijn om een kunstgrasveld 
aan te leggen. 
 
Ook het gesprek met de wethouder liep enigszins stroef. Op geen enkel wijze ook maar enig begrip 
voor onze aanvraag. Toen wij wezen op de situatie bij Heerenveen werd ons zelf calimero gedrag 
verweten.  
Ook het feit dat de heer Zoetendal met betrekking tot de uitbreiding bij Heerenveen verwees naar 
het 100 jarig jubileum en de uitbreiding een passend cadeau noemde terwijl de v.v. Jubbega in 2020 
haar 75 jarig bestaan vierde en geen taal of teken van de gemeente heeft gehoord maakte geen 
indruk. De heer Zoetendal verwees nog wel naar de belangrijke functie voor de s.c. Heerenveen voor 
de hele regio hierbij volledig voorbijgaand aan het feit dat de v.v. Jubbega zeker voor het dorp 
Jubbega een belangrijke functie vervult.  
 
 



 
Wel wilde men nog wel eens kijken naar de mogelijkheid voor de v.v. Jubbega om de hele 
accommodatie in eigendom over te nemen. Deze mogelijkheid hebben we in het bestuur besproken 
en besloten hier voor te gaan.  In september 2020 hebben wij een aanvraag , met financiële 
onderbouwing, ingediend  voor het volledig in eigendom overnemen van alle velden.  
 
Maar ook hier weer een korte afwijzing.  Nu werd ook nog genoemd dat het huidige klimaat ten 
aanzien van kunstgrasvelden onzeker is. Dat geldt dan schijnbaar niet voor andere verenigingen in 
onze gemeente.  En uit de inhoud blijkt dat er ook weinig vertrouwen is in de v.v. Jubbega op lange 
termijn. Dit dan meer op bestuursniveau.  
 
Al met al houden wij een heel onprettig gevoel over aan het hele gebeuren. Uit alles blijkt gewoon 
dat de gemeente Heerenveen niet wil dat er bij de v.v. Jubbega een kunstgrasveld wordt 
gerealiseerd.  Ook voelen we ons niet serieus genomen.  
 
We hebben besloten dat we ons er ook nog niet bij neer gaan leggen. We gaan binnenkort eerst nog 
een keer  met de betrokken ambtenaren om tafel en vervolgens zullen we ons verzoek officieel bij de 
gemeenteraad neerleggen en  de raad te vragen om B en W op te dragen een kunstgrasveld bij de 
v.v. Jubbega te realiseren. 
 

 

 

 


