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Voetbalvereniging "Jubbega"                      

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgericht    : 14 april 1945 
Koninklijk goedgekeurd : 25 juli 1979 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najaarsvergadering – 31 oktober 2019 (Verslag nr. 58) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering (nr. 57); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren;  
-05- Stand van zaken commissies; 

Jubileum / scheidsrechter;  
-06-    Verslag kascommissie; 
-07-    Verkiezing kascommissie: 
    Aftredend: André Kleistra  
    P A U Z E   
-08-    Financiële ontwikkelingen:  
-09-      Bestuursverkiezing: 
   Aftredend: 
  Ronald Hofstee (herkiesbaar)  

Henk Tolman (niet herkiesbaar) 
José Haisma (tussentijds aftredend) 
  

  Nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur: 
  Roelof Bruinsma, Algemeen bestuurslid Gebouwen  
-10- Accommodatie VV Jubbega 
-11- Rondvraag 
-12- Sluiting 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
01 Opening en mededelingen JV 
Opening 
De voorzitter opent om 20.04 uur de vergadering en heet de 39 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden, de leden van verdienste, 
commissieleden en leden algemeen. 
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Algemeen 
 
Berichten van verhindering: Tjalke Oosterbos, Jan Wassenaar, Inne Schotanus 
 
Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van enkele 
Jubbegasters, daarvoor wordt een moment van stilte in acht genomen.  
 
Normaal gesproken rijkt de club een waarderingsspeld uit tijdens de voorjaarsvergadering. 
Afgelopen maand is dit alsnog gebeurd en heeft Jan Dijk voor de inzet op en rond het veld 
de waarderingsspeld mogen ontvangen met de daarbij behorende oorkonde. VV Jubbega 
bedankt Jan Dijk voor de jarenlange inzet voor VV Jubbega. De waardering wordt vanuit de 
zaal bekrachtigt met een applaus.  
 
Wederom willen we de supportersvereniging ook weer bedanken voor de bewezen diensten, 
zoals met een flinke bijdrage aan de busreis van afgelopen week naar Lemelerveld. Wel een 
punt van aandacht: de supportersvereniging heeft hulp nodig, net zoals VV Jubbega deze 
nodig is voor alle activiteiten. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om hier serieus 
over na te denken.  
 
Inmiddels zijn we alweer geruime tijd onderweg in het nieuwe seizoen, de meeste zijn vorig 
seizoen waarschijnlijk alweer vergeten. Toch was het een bijzonder seizoen met geweldige 
prestaties over de hele breedte. Uiteraard de handhaving van Jubbega 1 in de 2e klasse, 
maar ook de handhaving van Jubbega 2, de kampioenschappen van Jubbega 3, 4 en de 
35+. Alsmede de kampioenen bij de jeugd, de JO17-1 en de JO9 als hoogtepunten.  
 
Tijdens de afsluiting van het seizoen werd Mark Teade Koopmans benoemd als speler van 
het jaar en werd Fimme Marra benoemd tot talent van het jaar.  
 
Ook de TC verdiend een geweldig compliment. Het vertrek en stoppen van een aantal 
spelers is geweldig opgevangen zodat de selecties weer op niveau zijn. Een prachtige 
reclame voor ons als club zijnde is de overgang van Kevin Bakels naar Harkemase Boys.  
 
Ook is er weer meer vorm gegeven aan ons ‘nieuwe jeugdplan’ dat eerder tijdens een 
eerdere ledenvergadering ook is toegelicht. De jongste jeugd traint in carrousel vorm wat 
enorm enthousiast wordt opgepakt. Daarnaast speelt onze oudere jeugd ook op een niveau 
welke aansluit op de wensen in de toekomst. Speciale vermelding ook voor onze MO13, 
welke sinds dit seizoen als elftal actief is. Een mooie start na een succesvolle clinic welke in 
april is gehouden.  
 
In de afgelopen periode zijn er ook weer tal van activiteiten geweest rond VV Jubbega:  
Het schoolvoetbal, de fair, de eerdergenoemde clinic voor de meisjes, eindelijk weer een 
penaltybokaal en door een enthousiaste selectie en staf werd een clinic georganiseerd voor 
al onze jeugd. Uiteraard is er ook weer de bliksemloterij geweest alsmede een succesvol 
toernooiweekend.  
 
Komend jaar zit VV Jubbega in het jubileumjaar, de club bestaat dan 75 jaar. Later deze 
vergadering zal er uiteraard nog worden stilgestaan bij de activiteiten rondom het 
jubileumjaar.  
Afgelopen week was er een mooie lezing in de Kompanije over het voetbal in de regio door 
de jaren heen en het bestaan van VV Jubbega. Sytse Blaauw en Jan de Haan, bedankt 
hiervoor!  
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In het jubileumjaar hebben we, zoals eerder bekend gemaakt, de KNVB bekerfinaledag op 
ons sportpark. Dit zal plaatsvinden op 6 juni a.s. Verder invulling volgt nog, maar de hulp van 
vele vrijwilligers is sowieso nodig.  
 
Aansluitend op dit punt, de vrijwilligers: eerder hebben we aangegeven dat hier een verplicht 
karakter aan zou komen omdat het simpelweg vaak op dezelfde schouders neerkomt. Bij de 
start van het seizoen hebben we de leiders van onze senioren elftallen hier ook over 
geïnformeerd. De bedoeling is dat alle leden zich inzetten voor minimaal 1 
vrijwilligersactiviteit. Dit zal na de ledenvergadering verder worden uitgerold naar de leiders 
en leden.  
 
 
02 Vaststellen agenda JV 
Op de tafels ligt de definitieve agenda voor deze vergadering.  
 
03 Verslag voorjaarsvergadering 2019 
Door een technisch probleem is dit verslag nog niet op de website terug te vinden. Hier wordt 
aan gewerkt.  
 
04 Actualiteiten / Activiteiten/ Jeugd / Senioren / Dames  
 
Actualiteiten / Activiteiten  
Op 14 december a.s. is er weer een Bingo avond. Voor het jaar 2020 hebben we natuurlijk 
het jubileumweekend op het programma staan. Om deze reden is er in 2020 geen 
vrijwilligersavond. In januari 2020 zal wel de sponsoravond plaatsvinden.  
In de loop van het jaar worden uiteraard weer de bloemenactie, bliksemloterij en het toernooi 
weekend georganiseerd.  
 
Senioren JV   
Het 1e elftal is voor dit seizoen ingedeeld in de 2e klasse K. We treffen hier een aantal andere 
teams dan vorig seizoen, wat betekent dat de reistijd in sommige gevallen wat langer zal zijn. 
Het lijkt erop dat het een leuke competitie gaat worden!  
De dames gaan er ook tegenaan om wellicht wederom het kampioenschap binnen te slepen.  
Ook de 35+ teams mogen weer volop aan de bak.  
 
 
Jeugd FW  
Op 6 november a.s. om 19.30 uur is er een spelregelavond georganiseerd in samenwerking 
met de scheidsrechtervereniging COVS in Drachten. KNVB scheidsrechters Broersma en 
Pultrum zullen hier de gewijzigde spelregels toelichten.  
 
Seizoen 2019-2020 gestart met 14 jeugdteams.  
Trainingsopzet veranderd bij de JO11 tot en met de JO8:  
Onder leiding van Daniel Temmingh (trainer onderbouw) wordt er in circuitmodel getraind 
met verschillende thema’s. Daarbij worden de spelers uit de selectie gebruikt als ‘’titel’’ en 
komen zij tijdens de blokken en bij de afsluiting langs.  
 
 
 
O13 tot en met O19 hebben eigen en vaste trainers. Van deze groep trainers hebben vorig 
jaar een aantal trainers de jeugdtrainers papieren gehaald. Hierdoor is de VTON app niet 
meer nodig. Trainen wordt nu passend gedaan en meer op teamniveau.  
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Het jeugdbeleidsplan gaat weer onder loep, wordt bijgesteld en passend gemaakt aan waar 
we heen willen met de jeugd. In dit kader zal ook worden gekeken hoe we vanuit de jeugd 
een betere aansluiting kunnen vinden met de senioren.  
 
Vorig seizoen hadden we ook weer kampioenen:  
De JO9-1 onder begeleiding van Bas en Hennie en de JO17-1 van Sybren en Mark.  
 
De meeste teams hebben nu 4 wedstrijden gespeeld. Het ene team staat er beter voor dan 
het andere team. Er wordt een halve competitie gespeeld, na de winter is er een herindeling 
door de KNVB.  
 
Vanaf 18 november a.s. trainen de O7 tot en met O11 in de zaal. Daarnaast zullen er 
zaalwedstrijden plaatsvinden:  
KNVB kerstzaaltoernooi voor de JO15-J19  
CJZ toernooi Heerenveen voor de JO7 teams tot en met de JO13 
 
Na de winterstop mogen onze kleinste spelers weer samen met de selectie het veld betreden 
tijdens de thuiswedstrijden. Als pupillenteams hebben we de O7, O8 en de O10.  
 
Op 2 november a.s. vindt weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest plaats voor onze jongste jeugd. 
Dankzij Hennie zal dat ook dit jaar weer een succes worden!  
 
 
 
05 Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd/senioren / Jeugdtoernooi / Zaaltoernooi / Horecatoernooi / 
Scheidsrechter / Sponsor / Communicatie / Jubileum  

 
Een bedankje voor de inzet van alle commissieleden is zeker op z’n plaats. Sommige 
commissies kunnen ook zeker nog nieuwe leden gebruiken.  
 
 
TC senioren René Holman 
Joop de Vries is gestopt als TC lid. Door de komst van Marten Groothof is de TC senioren 
weer op sterkte.  
 
Jeugdtoernooi 
Dit jaar laat in het seizoen, waardoor minder aanmeldingen dan voorgaande jaren.  
Goed verlopen.  
 
Kerst Zaaltoernooi  
Nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Nieuwe opzet.  
 
Horecatoernooi Bonne vd Meer 
Prima toernooi geweest. Graag aandacht voor de hulp/vrijwilligers voor het afbreken op 
maandag na het toernooiweekend.  
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Sponsor Henk Visser  
Nancy Christiaans is gestopt met de werkzaamheden voor de sponsorcommissie. Nancy 
wordt bedankt voor haar inzet! Taken zijn overgenomen door Henk Visser. 
Sponsorpasjes voor het komende seizoen zijn verstuurd. Veel balsponsoren, tot de winter 
zijn dit er 4 per thuiswedstrijd. Daarnaast zijn er 5 a 6 nieuwe borden. Ook spelen er nog 
verlengingen van aflopende sponsorcontracten.  
In januari 2020 staat de sponsoravond op de planning.  
 
Jubileum Wolter Rozenberg  
Het jubileumweekend zal plaatsvinden op 17-18-19 april a.s.  
In een eerder stadium is er sprake van geweest om de jaarlijkse activiteiten zoals de 
toernooien bijvoorbeeld te voorzien van een jubileumtintje. In plaats hiervan zal er een 
jubileum t-shirt gemaakt worden.  
Een verjaardagskalender met foto’s zal gratis verstrekt worden aan de leden en overige 
betrokkenen bij de vereniging.  
Verrassing zal het clublied worden.  
Programma 
Vrijdag –  Officiële receptie 
                Muziek  
Zaterdag – Survival Jeugd  
                   Muziek  
Zondag – Survival senioren 
                 Muziek  
 
Organisatie e.d. loopt.  
Vwb. de alcoholverkoop zullen er bordjes geplaatst worden waarbij specifiek verwezen wordt 
naar de verantwoordelijkheid van ouders ivm het drinken van alcohol van minderjarigen. 
Mocht er controle komen en boete(s) worden uitgedeeld dan worden deze verhaald op de 
ouders van de overtreders.   
 
Supportersvereniging Fedde Veenstra 
De supportersvereniging is nog op zoek naar versterking. Wellicht nog een oproep of 
Facebook/Social Media.  
 
Materialen  
Het inleveren van de spullen is afgelopen seizoen beter geweest dan het seizoen daarvoor. 
Mistten alleen wat sokken.  
Er zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken materialen, maar het lijkt toch moeilijk om 
van andermans spullen af te blijven. Moeten nog striktere afspraken komen.  
Tjibbe Jonker vragen om kwijt geraakte ballen te zoeken.  
 
06 Verslag kascommissie  WR 
De kascommissie (Kaj Faber en Andre Kleistra) geven aan dat de kas klopt. Er zijn geen op- 
en/of aanmerkingen.  
 
07     Verkiezing kascommissie  
Aftredend is André Kleistra, Marja Bruinsma zal deze rol op zich nemen voor de volgende 
controle. 
 
 
 

 
P A U Z E   
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08 Financiële ontwikkelingen WR 
Op en om het veld wordt er geroepen dat er sprake zou zijn van een dubbele boekhouding, 
dat er eens een diepgaande kascontrole zou moeten plaatsvinden. Jammer is dat de 
mensen die dit roepen hier vanavond niet bij de vergadering aanwezig zijn.  
 
Het uitgedeelde financiële jaarverslag 1 juli 2018 – 30 juni 2019 wordt paginagewijs 
doorgenomen.  

- Opmerking blz. 8, welke kosten zitten in Sport Fryslan?  
Dit zijn de salarissen voor Inne, Oebele, Aaron, kantine- en terrein personeel  
Alle wat boven de maximale vrijwilligersbijdrage uitkomt zit in Sport Fryslan.  

- Toelichting Wolter op kosten jubileum blz. 10 
Betreft de netto kosten, dus na aftrek van de opbrengsten van de kantine.   

 
 
09    Bestuurszaken Jurjen Varwijk 
Zoals bekend is VV Jubbega al een aantal maanden op zoek naar aanvullingen in het 
bestuur om weer voltallig te zijn. Op deze manier kunnen de taken ook goed verdeeld 
worden en kan alles ook naar wens worden uitgevoerd. Voor een club als VV Jubbega is d it 
van groot belang, want we zijn een club met veel elftallen, vele ideeën en vele meningen. 
Iets wat ons juist zo bijzonder maakt. In de afgelopen periode heeft het bestuur gemeend de 
leden aan te schrijven voor de openstaande vacatures binnen het bestuur. Hierop zijn 
gelukkig een aantal reacties gekomen.  
Een tweetal personen zal de komende periode aansluiten bij het bestuur. Het gaat om Hinke 
Drint voor de functie van voorzitter en Nick Woltjer voor jeugdzaken. In de 
najaarsvergadering 2020 kunnen zij dan officieel benoemd worden.  
 
Aftredend en herkiesbaar:  
Ronald Hofstee, de hernieuwde benoeming wordt bekrachtigd met een applaus.  
 
Tussentijds aftredend:  
José Haisma.  
José heeft na een periode van 2 jaar aangegeven om te stoppen als bestuurslid. We vinden 
het uiteraard jammer dat José er niet voor kiest om de termijn vol te maken. Desondanks 
heeft José in de afgelopen periode veel gedaan voor met name de jeugd. Een vinger aan de 
pols houden bij de diverse trainers, leiders en spelers, maar ook het naleven van de ideeën 
en visie werd hierin meegenomen.  
José zal zich wel blijven inzetten voor VV Jubbega, alleen niet meer vanuit een bestuur rol.  
Namens het bestuur willen we José bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren en dat 
maken we tastbaar middels een cadeaubon van Cuvi en een blos bloemen.  
 
Aftredend en niet herkiesbaar:  
Henk Tolman 
Henk stopt na 9 jaar in het bestuur te hebben gezeten. Belast met jeugdzaken, maar 
natuurlijk ook veel werkzaamheden welke breder waren dan dat. Henk heeft zelfs in een 
roerige periode nog tijdelijk gefungeerd als leider van Jubbega 1. Als troubleshooter, wat 
Henk als ‘officieuze’ taak had, deze rol betekende veel voor het bestuur. Daarnaast is mede 
dankzij de inzet van Henk een flink korps aan nieuwe jeugdige scheidsrechters erbij 
gekomen. We plukken hier nog steeds wekelijks de vruchten van.  
Henk zal wel actief blijven in deze rol en zal het bestuur ook daar waar nodig is, blijven 
ondersteunen. Bijvoorbeeld als contactpersoon vanuit Hemrik voor de vele leden van VV 
Jubbega welke daar vandaan komen.  
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Om Henk te bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren, geven we hem het prachtige VV 
Jubbega horloge en een bos bloemen. Hiernaast willen we als bestuur Henk ook graag 
voordragen als lid van verdienste. De ledenvergadering stemt hiermee in met een applaus.  
 
 
 
Voordracht nieuw bestuurslid: 
De taken van gebouwen en terreinen waren in het verleden apart, echter deze zijn 3 jaar 
geleden samengevoegd. Dit is destijds ook gedaan met het oog op de verbouwing en de 
privatisering.  
Roelof Bruinsma heeft echter aangegeven om zitting te willen nemen in het bestuur. Dit heeft 
ertoe geleid dat we de taken voor gebouwen en terreinen weer gaan splitsen. Jelle Heida zal 
dan verantwoordelijk zijn voor de terreinen.  
Door de ledenvergadering wordt ingestemd met de benoeming van Roelof Bruinsma als 
algemeen bestuurslid Gebouwen middels een applaus.  
 
10 Accommodatie v.v. Jubbega Jelle Heida 
Veld is glad, dat is de tijd van het jaar, maar ook een kwestie van het juiste schoeisel.  
Het hoofdveld blijft een zorg. Bij veel regen moeten de thuiswedstrijden al snel afgelast 
worden. Misschien meer prikken om te zorgen dat het regenwater sneller en beter wordt 
afgevoerd.  
Compliment en positief was in ieder geval wel het verzoek om eind vorig seizoen de 
beslissingswedstrijd St. Annaparochie – Drachten op ons complex te laten plaatsvinden.  
Daarnaast een groot compliment voor Piet Hofstee: dag en nacht aanwezig om datgene te 
doen wat mogelijk is! Applaus vanuit de zaal.  
 
 
11     Rondvraag 
Henk Visser 

- Vraag namens Jan Wassenaar die niet aanwezig kan zijn; Wil de club door 
professionaliseren? 
Reactie: Zeker, op vele gebieden zijn al stappen gemaakt. In de 2e klasse zijn de 
verwachtingen hoger dan in de 3e/4e klasse. Voorwaarde is wel de uitbreiding in het 
bestuur wat het voor iedereen wat makkelijker maakt, maar ook mogelijk maakt om 
weer andere dingen op te pakken. Dit moet gezien de aanmeldingen voor het bestuur 
op korte termijn mogelijk zijn. Verder is er een start gemaakt met het nieuwe 
jeugdplan. Kortom, het door professionaliseren is al op vele manieren zichtbaar.  

- Commissievergadering; hiervoor elke commissie op tijd benaderen, misschien meer 
mensen per commissie aanwezig in plaats van 1 per commissie  
Reactie: Dit wordt opgepakt.  

Flip van der Meer  
- Is via de TC benaderd om de scheidsrechter te ontvangen/begeleiden tijdens de 

thuiswedstrijden. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Emmeloord was er echter geen 
bestuurslid van Jubbega aanwezig in de bestuurskamer. Ook tijdens uitwedstrijden is 
er vaak geen vertegenwoordiging van VV Jubbega aanwezig in de bestuurskamer.  
Reactie: Tijdens uitwedstrijden is dit inderdaad wel eens het geval geweest. 
Inmiddels zijn hier binnen het bestuur afspraken over gemaakt om te zorgen dat er 
altijd 1 of 2 in de bestuurskamer aanwezig zijn.  
De opmerking mbt de thuiswedstrijd tegen Emmeloord is niet terecht. Klaske was om 
12.30 uur aanwezig en overige leden van het bestuur volgden later. Iedere 
thuiswedstijd zijn er meerdere bestuursleden, misschien niet altijd iedereen, 
aanwezig.  
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Geke Wassenaar 
Met betrekking tot vrijwilligers: Met z’n allen de schouders eronder!  
 
Folkert van Wallinga 

- De lichtverklikker in het ballenhok staat te strak afgesteld 
Reactie: dit heeft de aandacht, zal worden opgelost  

- Veel stekels in de bosjes bij veld 4, lastig met ballen uit de bosjes halen  
Reactie: hier moet even met de bosmaaier doorheen, wordt opgepakt  

 
Peter Koopstra  

- Vergroten van de zichtbaarheid van coaches met jassen  
Reactie: zijn we mee bezig  

- Jeugd wijzen op scheenbeschermers  
Reactie: via de leiders/trainers hierop wijzen. Wordt opgepakt.  

 
René Holman 

- In een eerdere ledenvergadering is besloten om de verdeling van de selectie te 
houden op 2/3 eigen spelers en 1/3 van buitenaf. Willen we hier nog aan 
vasthouden?  
Reactie Dennis de Haan: Bij deze vraag moet een keuze gemaakt worden tussen 
klasse behoud of degradatie.  
Reactie Fedde Veenstra: 2e klasse is ook aantrekkelijker voor (aantrekken) sponsors  
Algemene reactie: bestaande verdeling vasthouden  

 
 
 

13     Sluiting  
Om  22.17 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Voor iedere aanwezige worden 2 consumpties beschikbaar gesteld. 
 
 
Notulist: Klaske Holman 

 


