
 

Voetbalvereniging "Jubbega" 

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

Opgericht : 14 april 1945 

Koninklijk goedgekeurd : 25 juli 1979 

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

Voorjaarsvergadering – 29 maart 2018 (Verslag nr. 55) 

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

Aanvang : 20:00 uur 

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

Agenda 

-01- Opening en mededelingen; 

-02- Vaststellen agenda; 

-03- Verslag najaarsvergadering (d.d. 2 november 2017, nr. 54); 

-04- Actualiteiten / Activiteiten  Jeugd / Senioren ; 

-05- Commissies: Terrein / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen / 

TC jeugd / TC senioren / Jeugdtoernooi / Zaaltoernooi / Sponsor / Communicatie / 

Jubileum / Scheidsrechter 

-06- Uitreiking waarderingsspeld; 

 P A U Z E 

-07- Financiële ontwikkelingen; 

-08- Bestuurszaken: 

-09- Rondvraag 

-10- Sluiting 

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

1 Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering en heet de 48 (inclusief bestuur) aanwezigen van 

harte welkom. In het bijzonder de ereleden, de leden van verdienste, commissieleden en leden. 

Mededelingen 

Berichten van verhindering: Tjalke Oosterbos, Joop de Vries,  Kai Faber, Klaas de Jong  en Klaas de 

Jong (jr). 



 

 

De supportersvereniging wordt bedankt voor hun inzet. Het is bijzonder fijn om te horen dat het 

bestuur wordt uitgebreid met jeugdlid Jeroen de Vries en dat er weer diverse jeugdactiviteiten op 

het programma staan. 

Sportief gezien goed half jaar geweest. 

- 1e en 2e hebben nog steeds zicht op promotie, 

- 1e team ver geschopt in bekerronde met verrassende uitslag en penaltykiller in Leeuwarden, 

- 3e elftal wat nog steeds actief is, welke helaas vorig jaar ingetrokken moest worden, geldt 

ook voor 4e,  5e  en ZM 

- Damesteam wat voor de 3e maal op rij kampioen kan worden, 

- 3 teams 7x7 en een zaalteam  

- Bijna 20 jeugdteams, die volop actief bezig zijn. 

Er vindt in het nieuwe seizoen een wisseling van hoofdtrainer plaats, de verdere samenwerking met 

Johny Wassenaar wordt niet verlengd, complementen voor zijn enorme en bijzondere inzet,  niveau 

en doelstellingen zijn bereikt. Na een zorgvuldige sollicitatie procedure is Inne Schotanus tot nieuwe 

hoofdtrainer benoemd, zou perfect passen bij ambities van VV Jubbega. De TC denkt dat hij de brede 

selectie, goed kan motiveren, fit kan krijgen en kan uitdagen, met daarbij ook aandacht voor de 

jeugd. 

Ondanks de uitstekende inzet van vrijwilligers en de noodgedwongen andere opzet, vielen de 

resultaten van de verkoop van de oliebollenactie wat tegen. 

Vrijwilligersavond in januari, met goede opkomst en leuke activiteiten, was erg geslaagd. 

Tegen alle gekte van Nederland in, organiseerde VV Jubbega geen Sinterklaasfeest, maar een zwarte 

pieten feest voor de kinderen, een leuk initiatief, goede opkomst, fijne sfeer. Conclusie zeer 

succesvol. 

VV Jubbega en WK hebben meegedaan aan de actie om de AED beschikbaar te stellen  voor 

calamiteiten en verplaatst naar een buitenkast, dus nu voor iedereen te gebruiken. 

Rond VV Jubbega ontstaat een positief imago, merkbaar door berichtgeving, positieve activiteiten, 

gesprekken KNVB, grote publiekelijke opkomst, compliment voor alle vrijwilligers, die daar hun tijd 

en energie insteken en daar zijn we als bestuur trots op.  

 

2 Vaststellen agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda vanuit de zaal. 

 

3 Verslag najaarsvergadering 2 november 2017 

 

Actiepunten voorgaande verslag:  

- Kabel geluidsinstallatie kapot, wordt gereed gemaakt voor half april, wanneer de eerste 

toernooien weer plaats zullen vinden.  



- Activeren publieke belangstelling. 

Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. Jurjen wordt bedankt voor het 

opmaken van de notulen hiervoor. 

4 Actualiteiten / Activiteiten/ Jeugd / Senioren / dames 

 

Jeugd: Femmy Wink 

JO9-4 (F4) heeft alles gewonnen en dus eigenlijk winter kampioen, maar formeel niet, omdat er geen 

puntentelling meer wordt vast gelegd in het nieuwe systeem.  Gaan klasse hoger voetballen.  

Nog steeds 18 jeugd teams, er heeft 1 verschuiving plaats gevonden, 1 kabouterteam is een F team 

geworden,  spelen mooi in omgeving. Blijft er 1 kabouterteam over en team onder de 8. 

Evaluatie 6x6: JO9/ F teams spelen op kleinere velden, kinderen tevreden, spel gaat sneller en komen 

meer aan de bal. 

Toelichting 8x8:  komende seizoen weer verandering voor jeugd onder 11 (en 12), spelregels gelijk 

aan 6x6. Voor het nieuwe seizoen wordt er nog weer een informatie avond georganiseerd voor 

geïnteresseerden, zoals jeugd, trainers, leiders en ouders.  

Senioren: Jurjen Varwijk 

Veel achterstand opgelopen door afgelaste wedstrijden i.v.m. slechte weer/winter, maar ook 

doordat teams zomaar afbellen. Mede hierdoor beleid bij senioren gewijzigd en dit wordt voortaan 

door gegeven aan de KNVB, met als gevolg dat een vereniging een tuchtzaak of boete riskeert of het 

team zelfs uit de competitie wordt gehaald. Met goed resultaat, er worden minder wedstrijden 

geannuleerd. Bij de jeugd wat minder streng beleid, die zijn makkelijker te verplaatsen. 

35+ start 6 april weer. 

Familiedag in de zaal was succesvol, leuke opkomst. Op veld viel dat helaas tegen.  

Zaal team voetbalt in de 5e klasse mooi mee boven aan. 

Dit jaar begonnen met cursus jeugdscheidsrechters (13m, 1v) en worden opgeleid om pupillen (E,F) 

te mogen fluiten, tevens nog 4 personen om op het grote veld te mogen fluiten. Cursus wordt 

afgerond medio april/mei. Whats app groep aangemaakt, zodat er minder hoeft worden gezocht 

naar scheidsrechter, geven vaak zelf al aan dat men wil fluiten. Gelukkig weer wat aanwas voor het 

tekort aan scheidsrechters. Er wordt voor een volledige uitrusting gezorgd. De supportersvereniging 

is bereid gevonden om nieuwe shirts voor hen aan te schaffen, grote dank daarvoor.  

Penalty bokaal stond op 26/4, maar dan is de wedstrijd Jubbega - Trinitas door KNVB ingepland en  

door de nog vele aanwezige activiteiten wordt dit nu verschoven tot na de zomer. 

Dames: 

Team moet nog 2 wedstrijden winnen en kan dan voor de 3e maal op rij kampioen worden. 

 

5 Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Evenementen / 

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



Acties / Communicatie / Jubileum 

 

Communicatie: Ronald Hofstra  

Proberen steeds meer positieve informatie die binnenkomt te publiceren op facebook en de website. 

Deze worden zelfs overgenomen door krant en andere media.  

Velden en terreinen:  Anne Dijk 

Door de natte winter zijn vele wedstrijden afgelast, meer dan voorgaande jaren. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat vooral de kwaliteit van het hoofdveld verslechterd is, drainage werkt niet meer, m.n. 

door wortels van de bos wal. Voorstel van aanpak goed gekeurd door bestuur en besloten is om op 

het hoofdveld nieuwe drainage aan te leggen, verschralen en opnieuw in te zaaien. Andere velden 

nog in goeie staat. 

TC Senioren: Sjouke Bleeker 

Druk bezig geweest met aanstellen nieuwe hoofdtrainer, 4 gesprekken gevoerd en met een 

unanieme voorkeur voor Inne Schotanus gekozen. Erg ambitieus en heeft belangstelling voor brede 

selectie en jeugd. Nog op zoek naar: 

- Leider, Jan Jonker stopt aan het einde van seizoen, 

- Assistent trainer, deels op te vangen met Oebele, maar is ook speler, 

- Verzorger, Sanne Huizing stopt i.v.m. nieuwe baan, 

- Leider en grensrechter bij 2e selectie naast Henk ter Schuur. 

Reeds gesprekken gevoerd met 1e,2e  selectie en A junioren, die volgend over gaan naar de senioren, 

over ambities voor volgend jaar. Helaas stopt de huidige keeper Stefan Bergsma, maar gelukkig wel 

goede vervanger met Jordi Oosterbos, maar reserve keeper zou wel wenselijk zijn. 

TC Jeugd: Femmy Wink 

Voor het eerst dit jaar vullen trainers van de jeugd, 2 maal per jaar evaluatie formulier in, met 

beoordeling op aanwezigheid, kwaliteit van de speler.  De TC is al weer druk bezig met samenstellen  

van teams voor volgend jaar en neemt dat mee, om op niveau te kunnen voetballen. Tevens weer 

druk op zoek naar nieuwe trainers voor de jeugd.  

voorlopig blijven het alleen  oneven teams. Even teams, is ook niet verplicht, maar wel iets waar de 

TC jeugd in 2019/2020 goed over na moet denken of dat bij VV Jubbega wel geïntroduceerd moet 

worden. Hoe meer leeftijdscategorieën er komen, hoe meer jeugd er nodig is om collectief om hoog 

te kunnen. 

 

Sponsorcommissie: Jan Wassenaar 

Afgelopen 3 jaren nemen de sponsorbijdragen nog steeds toe. In totaal zijn er 150 sponsoren, de 

verdeling van de bedragen bestaat voor 25% uit de hoofdsponsor, freon van Jubbega, daarnaast de 

algemene, shirts- / doek- / bord- / bal sponsoren. Tevens zijn er dit jaar incidentele sponsoren 

geweest, waardoor extra geld is binnen gehaald. Coöp de hoofdsponsor van heden stopt, maar blijft 

wel freon van Jubbega. De nieuwe sponsor wordt supermarkt Albert Heijn te Gorredijk.  



Jubbega stond bovenaan in competitie, nu even een wat mindere periode, maar er wordt van het 

team/club verwacht d.m.v. saamhorigheid en solidariteit en absolute wil, om dit seizoen positief af te 

ronden.  

 

Horecatoernooi: Bonne vd Meer 

Over enkele weken worden de uitnodigingen verstuurd, maar al wel enkele opgaven binnen.   

 

Jeugdtoernooi: Folkert Wallinga  

Momenteel zijn er 80 ploegen die zich hebben opgegeven en er wordt binnenkort gestart met de 

uitwerking ervan. FW meldt dat alle jeugdteams inmiddels zijn opgegeven.  Jeugdtoernooi is heel laat 

in het seizoen op 23/6,  omdat horeca toernooi erachteraan komt. De nacompetitie begint in 

weekend van 2 juni, KNVB heeft dan volledig wedstijdprogramma voor de jeugd opgesteld.  Dit levert 

waarschijnlijk grote problemen op, want Gorredijk, Langezwaag, en Ureterp hebben dan ook hun 

jeugdtoernooi, de verwachting is dat er daardoor meer jeugdteams zich voor ons toernooi zullen 

opgeven. 

Materialen:  Folkert Wallinga  

Regels voor nieuw materialenhok, worden opgehangen. Wees zuinig op accommodatie en 
materialen!!! Reeds doorgestuurd aan trainers.  
 
Jubileumcommissie: Henk Visser 

Besloten is om niet alleen in het jubileum weekend van 2020 activiteiten te organiseren, maar ook al 

in het half jaar voorafgaand, om welke activiteiten dat zal gaan, is nog niet bekend. Daarnaast is er 

een oproep gedaan om foto’s van de laatste 25 jaar te verzamelen. 

 

Kerstzaaltoernooi: Jannes de Jong 

Afgelopen jaar 29e maal, sportief, prima toernooi. Publieke belastingstelling neemt wat af, komt 

waarschijnlijk door hoger niveau, waardoor buurtploegen niet meer mee kunnen doen om de finale. 

Nieuwe opzet proberen, door indeling van lagere en hogere klassen en de finales weer gezamenlijk 

te laten plaats vinden, waardoor de kans dat buurtploegen ook in de finale komen te staan groter 

wordt.     

Scheidsrechterscommissie:  

Zie punt 4 senioren. Houding tegenover de jeugdige scheidsrechters, gaan binnenkort theorie in de 

praktijk brengen, moedig hen aan en wees niet te kritisch. 

 

Evenementencommissie:  

Playbackshow i.v.m. te weinig deelname geannuleerd. Oktoberfest was dit jaar ook al niet gepland 

i.v.m. expansiefeest. 

 

6 Uitreiking waarderingsspeld 



Uitgereikt aan Anne Dijk, is naast een jarenlang actief voetballer een waardevolle ondersteuning voor 

de vereniging, zit in verschillende commissies en wordt bedankt voor zijn grote inzet. Dat verdient 

een bloemetje, oorkonde en een waarderingsspeld.  

 

PAUZE 

 

7 Financiële ontwikkelingen Wolter Rozenberg 

Sponsoring gaat uitstekend, tevreden over financiële ontwikkeling. Er is vraag naar geld op 

allerhande gebied. Ambities zijn mooi, kan je uitspreken, maar zit ook kostenplaatje aan. Soms moet 

je ook wel eens op de rem trappen. VV Jubbega is nu financieel gezond, maar dat moet ook zo 

blijven. Wel is besloten om financiën vrij maken om het hoofdveld aan te pakken.  

 

8 Bestuurszaken Haaije Bosma 

Deel van het bestuur is recentelijk in gesprek geweest met adviseur van KNVB, willen wat dichter bij 

verenigingen komen. Willen regio noord verdelen in 3 secties, zijn op zoek naar vrijwilligers, zodat er 

wat een beter contact ontstaat. Wij vallen dan in de regio Opsterland, Heerenveen. 

Nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt per 25/5/2018 

in werking. Dat houdt in dat de  vereniging moet kunnen aantonen goed om te gaan met 

persoonsgegevens van onze leden. KNVB heeft stappenplan gemaakt, wat het bestuur probeert te 

volgen.  

VV Jubbega heeft een vertrouwenspersoon gevonden in de persoon van Varen Uithol, wordt 

binnenkort kenbaar gemaakt op de website. Als bestuur zijn we blij dat ook dit binnen de vereniging 

goed geregeld is.  

Plan voor volgend jaar is meer aandacht te besteden aan de jeugd en trainers om hen weer naar een 

hoger niveau te brengen. Jeugd beleidsplan is geactualiseerd. Binnenkort is er een afspraak met 

Aaron Kors en volgen er gesprekken over hoe dit valt te realiseren. 

Verbouwing Jelle Heida:  loopt wat langzamer dan in eerste instantie was gepland, mede door slechte 

weer en tegenvallende werkzaamheden. De gehele verbouwing is een nogal een omvangrijke klus die 

door vele vrijwilligers er even bij komt! Het einde komt inzicht, maar een aantal werkzaamheden, 

waaronder; dak werkzaamheden, installatie en schilderwerk, vragen nog de nodige aandacht. Naast 

de geplande renovatie werkzaamheden wordt tevens het kleine trainingsveld van nieuwe verlichting 

en bekabeling voorzien. 

 

9 Rondvraag 

Oene de Haan: Peilen of ZM standaard team kan worden, zodat er zeker op zaterdag gevoetbald kan 

worden. Nadeel is dat er dan niet meer gebruik kan worden gemaakt van zondag spelers, bij melding 

wordt het team uit de competitie gehaald. Bovendien 5e klasse veel hoger niveau en of ZM daar blij 

van wordt, dan evt. reserve 5e klasse optie, daar worden minder wedstrijden afgelast. Wordt 

meegenomen. 



Oene de Haan: kopieerapparaat werkt niet. Gebruiksaanwijzing bij Tjalke vragen, vervangen geen 

optie,  staat er zolang hij het doet. VV Jubbega heeft vaste afspraken over drukwerk, bij secretariaat 

navragen en evt. drukwerk uitbesteden. 

Rene Holman: Kan het niveau van de jeugd omhoog, als de jeugd achterblijft, is het ook moeilijk om 

door te stromen en aansluiting te krijgen bij de senioren? Voorheen kon de vereniging dit aangeven, 

dit wordt nu uitsluitend geregeld door de KNVB. Deze kijkt naar de prestaties van het vorige jaar en 

maakt naar aanleiding daarvan een indeling.  

 
Jan de Haan: Extra nadacht en dank voor/aan steunende leden,  mooie bron van inkomsten. Opgave 

kan via info@vvjubbega.nl , tevens aanmeldingsformulieren achter de bar in de kantine en bij entree. 

Sjouke Bleeker: communicatie website niet up to date, meer aandacht aan vernieuwing, eenvoudig 

houden. RH gaat hier aan werken.  

Anne Dijk/Jan Wassenaar: ambitie hoofdtrainer mega ambitieus en legt de lat wel erg hoog, baat hen 

zorgen, wordt de ambitie gedeeld door alle leden en is die reëel? Ambitie is en wordt gedeeld, na 

jaren weer eens in de 2e klasse spelen. Dit is geen doel op zich, maar met de kwaliteiten die het team 

heeft behoort dit tot de mogelijkheden. Met het binnenhalen van een trainer uit een 1e of 

Hoofdklasse zijn we ontzettend blij. Met name meer voetbalkwaliteiten binnenhalen en 

verenigingsbreed inzetten past binnen onze sportieve ambities. Misschien moeten zowel VV Jubbega 

als de nieuwe hoofdtrainer, t.a.v. de ambities,  water bij de wijn doen. Maar dat zullen we het 

volgende seizoen ervaren.  

Jannes de Jong: toilet in kantine is ingepakt. Is onder de aandacht. 

Extra attentie Club van 50: er is nog ruimte!!! 

 

10 Sluiting 

Om 21.44 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Aan de aanwezigen worden 2 consumpties aangeboden.  

mailto:info@vvjubbega.nl

