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

Najaarsvergadering – 8 november 2018 (Verslag nr. 56) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering (d.d. 29 maart 2018, nr. 55); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren  
-05- Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

TC jeugd/senioren / jeugdtoernooi / zaaltoernooi / Sponsor / Communicatie 
Jubileum / scheidsrechter;  

-06-    Verslag kascommissie; 
-07-    Verkiezing kascommissie: aftreden Geke Wassenaar  
    P A U Z E   
-08-    Presentatie: Jubbega en de volgende stap (Inne Schotanus/Allard vd Meer)  
-09- Financiële ontwikkelingen:  
-10-      Bestuursverkiezing: 
   Aftredend:  
  Jurjen Varwijk (herkiesbaar)  

Jelle Heida (herkiesbaar) 
Wolter Rozenberg (herkiesbaar) 
  
Trienke de Haan (niet verkiesbaar) 
Haaye Bosma (niet herkiesbaar) 
 

  Nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur: 
  Klaske Holman, secretaris  
-11- Accommodatie VV Jubbega 
-12- Rondvraag 
-13- Sluiting 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
01 Opening en mededelingen  
Opening 
De voorzitter opent om 20.01 uur de vergadering en heet de 48 (inclusief bestuur) 
aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden en de leden van verdienste 
commissieleden, leden algemeen en selectie. 
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Algemeen 
Berichten van verhindering: JA Brand, K. de Jong. 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Siep de Haan en Jeep Zandstra, waarvoor 1 
minuut stilte in acht is genomen. Vrijwilligers die veel voor VV Jubbega hebben betekend. 
 
Als debutant in de 2e klas, vergaat het VV Jubbega verrassend goed. Een knappe prestatie, 
die na bijna 4 speelronden de koppositie zou opleveren. Helaas het verliep anders. Een 
ruime voorsprong werd omgebogen in een gelijke stand 4-4. Nog knap 1 punt echter de wijze 
waarop de wedstrijd werd uitgespeeld past niet bij VV Jubbega. Er zal aandacht moeten zijn 
voor rust en zelfbeheersing! 
2e elftal, is gepromoveerd naar res. 1e klas, zonder te spelen!. Ook dit team doet prima mee! 
 
AVG, de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevens bescherming, vraagt veel van de 
club. Met name op het gebied van registratie en administratie van  persoonsgegevens. 
Geassisteerd door een stappenplan van de KNVB, geeft VV Jubbega hieraan invulling.  
Voorbeeld, zo moeten we zorgvuldig omgaan met het maken van foto’s. Daarom wordt er bij 
de ingang van het terrein een waarschuwingsbordje geplaatst. 
 
AED is aangeschaft! Begin volgend jaar wordt er een algemene uitleg gegeven, waarvoor 
een ieder is uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Dus niet alleen voor leden. 
 
Marian de Haan, voorzitster van de supportersvereniging, wordt veel sterkte gewenst met 
haar privé situatie. Namens VV Jubbega is er een bloemetje gestuurd. 
 
Jan Dijk, een van de oudste spelers van VV Jubbega, moet helaas door 
gezondheidsredenen stoppen met voetballen. Namens VV Jubbega wensen we Jan veel 
sterkte. 
 
02 Vaststellen agenda  
Na toevoeging van extra agendapunt: Een presentatie over de volgende stap binnen VV 
Jubbega, verzorgt door Inne Schotanus en Allard v/d Meer, wordt de agenda vastgesteld. 
 
03 Verslag voorjaarsvergadering 30 maart 2017  
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag, dus deze wordt akkoord bevonden.  
 
04 Actualiteiten / Activiteiten/ Jeugd / Senioren / Dames  
 
Senioren  
Seizoen is laat gestart, wat de KNVB ook het komend jaar weer zal handhaven. Voor ons 
was dat een voordeel, omdat de vakantie in het Noorden laat was.  
 
Familiedag zal plaats vinden op 13 januari 2019. 
 
Toernooiweekend is op 29/30 juni 2019, met jeugdtoernooi/cafévoetbal, laat in het seizoen 
ook omdat de 22e Pipegealloop is. 
 
Door de nieuwe aanwas fluiters, is het scheidsrechters probleem bij de jeugd grotendeels 
opgelost. In noodgevallen is er met de leiders afgesproken, daar zelf iemand voor te vinden. 
Wel zal doorgroei noodzakelijk zijn, omdat het bij de junioren nog wel eens zoeken is naar 
geschikte mensen. Hulp van de A selectie zal daar af en toe nodig zijn. Doelstelling voor 
volgend jaar is, om weer een nieuwe cursus te organiseren. 
 
Penalty bokaal is door de vele afgelastingen, rondom winterstop van 2017 en de late start 
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van de competitie, er niet meer van gekomen. Zal in april 2019 wel weer worden ingepland. 
 
Naast het prachtige kampioenschap van Jubbega 1 is ook het 2e op miraculeuze wijze 
gepromoveerd. Jubbega 3 is naar de 5e klasse gegaan uit eigen beweging. Jubbega 4 is 
naar de 6e klasse gegaan. Jubbega 5 en ZM spelen als vanouds in de 6e klasse. Een 
zaalploeg uit Donkerbroek is niet meer actief voor Jubbega. De dames zijn, het wordt bijna 
een gewoonte, weer kampioen geworden. Het huidige seizoen lijkt er wel meer tegenstand, 
maar desondanks staan de dames wel bovenaan in de stand. Dan de 35+ ploegen, deze zijn 
ook weer succesvol geweest in de beide gespeelde competities. Jubbega 35+ 2 is tweemaal 
1e geworden en Jubbega 35 3 is afgelopen weekend kampioen geworden. 
 
 
Jeugd 
Het seizoen 2018/2019 is gestart met 15 teams. 
Bijzonder in dit jaar zijn de JO10-1, JO10-2 en de MO11-1. Dit onder leiding van Thiemen 
Koopmans en Lindsey Keizerweerd. Lindsey voetbalt bij SC Heerenveen vrouwen en is een 
voorbeeld voor de meiden. 
Over het algemeen doen alle teams goed mee, de één wat beter dan de ander. 
 
Geplande zaaltoernooien: 
JO19-1,JO17-1 en 2, JO15-1 en 2, JO13-1 KNVB kerst zaal toernooi 
JO11-1 en 2      KNVB reguliere zaalcompetitie 
JO13-2, MO11, JO9-1 en 2 en JO7  Competitie jeugdzaal toernooi Heerenveen 
 
JO11-1 en MO11-1 hebben mee mogen doen in de line-up met Ajax vrouwen en SC 
Heerenveen vrouwen, een prachtige ervaring voor deze jonge spelers en speelsters. 
JO17-2 is in de herfstvakantie een weekend op trainingskamp geweest op de campus van de 
KNVB in Zeist.  
  
Ook dit jaar zullen er weer pupillenteams van de maand zijn in de line-up met Jubbega 1. 
 
Er zijn veel kabouters, na de winterstop wordt er bekeken of er en JO8 kan worden gemaakt. 
 
Op 3 december brengen Sinterklaas/ Zwarte Pieten weer een bezoek aan de jongste jeugd 
JO7 en JO9. 
 
05 Commissies: Veld / Gebouwen / Materiaal / Acties / Evenementen /  

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

 
Velden Kay Faber 
Nadruk is hoofdzakelijk op hoofdveld geweest, totaal vernieuwd, met zowel drainage als 
beregeningsinstallatie. Bijzonder is, dat alles door vrijwilligers is gedaan en daar mag de 
vereniging apetrots op zijn. Voor de resterende velden wordt een plan van aanpak gemaakt. 
Er is zelfs een nieuwe maaimachine aangeschaft.  
 
Materiaal Folkert v Wallinga 
Materiaal hok bijna ingericht. Puntjes van aandacht: goals blijven nog steeds op veld staan 
en er zijn regelmatig ballen zoek.   
 
 
 
TC jeugd Geke Wassenaar 
Aaron Kors is dagelijks te vinden op het voetbal veld om trainers te observeren en feedback 
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en begeleiding te geven. Heeft zelf regelmatig overleg met sparringpartners Inne Schotanus 
en Allard vd Meer.   
Om meer groei in spelers op individueel niveau te krijgen en teams naar hoger niveau te 
brengen, is vorig jaar gestart met POP is persoonlijk ontwikkeling plan, met daarin:  
Beoordelingsformulieren: trainers 2x en leiders 1x, vullen jaarlijks van de jeugd op individueel 
niveau een beoordelingsformulier in om de groei van de speler te bevorderen.  
Train-de-trainer: trainers krijgen individuele begeleiding en sturing door Aaron Kors. 
Juniortrainers: er gaan 7 jeugdtrainers de opleiding volgen tot junior trainer, daarna kan men 
door met TC1 enz. 
VTON: inmiddels wordt er al een paar jaar gewerkt met de app en trainers maken er 
zorgvuldig gebruik van en dat gaat goed. Sinds dit seizoen is er ook app voor jeugdkeepers. 
Voetbalschool: Er wordt gewerkt aan het opzetten van voetbal school, in samenwerking met 
de A selectie, in het voorjaar 2019.  
Trainingsopkomst is goed. 
 
TC senioren Joop de Vries 
Voornamelijk gewerkt aan samenstellen van staf en selectie.  
Als vervanger voor Johnny Wassenaar, daarvoor Inne Schotanus en assistent trainer Allard 
vd Meer benoemd. Sjouke Bleeker verzorgt nog steeds keeperstraining. I.v.m. het niet altijd 
aanwezig kunnen zijn van fysiotherapeut Thiemen Koopmans is Hennie Roubos als 
verzorger toegevoegd. Leider Jan Jonker, materiaalman Marten Drenth en ass. Scheids 
Appie Jonker blijven hun taken van voorgaande jaren vervullen. 
A selectie heeft 7 nieuwe spelers gekregen, er zijn 3 jongens uit eigen jeugd doorgestroomd 
en 4 van buitenaf.  
Bij B selectie heeft trainer Henk ter Schuur versterking gekregen, in de persoon van Jan 
Tjibbe Reitsma, ass. Scheids Remon Dijkstra nog steeds vaste waarde. Afvallers van A 
selectie aan B toegevoegd. 
3e heeft 8 vaste mensen, met toevoeging afvallers B selectie.  
4e is self supporting. 
5e is grotendeels intact gebleven 
ZM 
Behalve een keepersprobleem, is het meeste goed ingevuld. 
 
Jeugdtoernooi 
Dit jaar laat in het seizoen, maar dat is in ons voordeel geweest, geresulteerd tot veel 
deelnemers. Super weer en goed verlopen. 
 
Kerst Zaaltoernooi Jannes de Jong 
Hoofdsponsor Coop is afgevallen, mooie nieuwe hoofdsponsor gevonden in de vorm van de 
Verfboer. I.v.m. het aantal teruglopende toeschouwers, gekozen voor andere opzet. Onder 
meer door: A en B klasse gemaakt, afgestapt van gastspelers, grote goals weer aangepast, 
aantal ploegen gereduceerd van 21 naar 28, aantal avonden opgehoogd van 4 naar 5.     
 
Horecatoernooi Bonne vd Meer 
Wordt elk jaar beter, mooier kan niet. 
 
Sponsor Jan Wassenaar 
Ondanks aflopende contracten, worden dezelfde sponsorgelden gegarandeerd.  
Albert Heijn opvolger van de COOP geworden. 
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Communicatieteam  
Door de nieuwe AVG is het lastig geworden, omdat naam en foto’s niet zomaar meer 
geplaatst mogen worden op website of facebook. Dit is ook de reden waarom er vooraan bij 
de accommodatie een bordje wordt geplaatst, waarbij de bezoekers daar attent op worden 
gemaakt. Graag ontvangt VV Jubbega van vrijwilligers, foto materiaal en deelname van 
leuke activiteiten. Alle commissies worden hartelijk bedankt voor hun inzet nieuwe 
vrijwilligers zijn meer dan welkom.  
 
Jubileum 
Weinig nieuwe ontwikkelingen, krijgt de komende tijd de volledige aandacht. 14/15/16 april 
2020 wordt het 75 jarig jubileum groots gevierd met een feest, niet alleen voor leden, maar 
voor alle inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag. 
 
Supportersvereniging Fedde Veenstra 
Binnenkort volgt weer kerstbomenactie. De financiële steun wordt enorm gewaardeerd. 
Afgelopen jaar betrokken bij aanschaf mooie goals, Fifa toernooi, reclame auto. 
 
06 Verslag kascommissie  WR 
De kascommissie (Geke Wassenaar en Andre Kleistra) geven aan dat de kas klopt. Er zijn 
geen op- en/of aanmerkingen.  
 
07     Verkiezing kascommissie  
Aftredend is Geke Wassenaar, Kay Faber zal deze rol op zich nemen voor de volgende 
controle. 
 
Benoeming lid van verdienste / erelid 
Roel de Haan: Na zijn glansrijke voetbal/scheidsrechters carrière is hij jaren als vrijwilliger 
voor VV Jubbega actief geweest. Het coördineren van de scheidsrechter was zijn taak en dat 
heeft hij altijd uiterst correct verzorgt. Als bekroning voor zijn inzet wordt hij benoemd tot lid 
van verdienste en ontvang hij een horloge met inscriptie en een bos bloemen. 
 
Folkert v Wallinga: Richting Folkert wordt grote waardering uitgesproken voor het vele 
vrijwilligerswerk wat hij voor de club heeft gedaan en gelukkig deels nog doet. Folkert heeft 
te veel taken verricht om vanavond te benoemen maar aandacht gaat uit naar de rol als 
drijvende kracht achter het jaarlijkse jeugdtoernooi. In 2018 voor de 20 ste maal 
georganiseerd en ieder jaar stond Folkert aan de basis. Na 20 jaar, tijd om te stoppen en het 
stokje over te dragen. Als gevolg van zijn enorme inzet is Folkert al in het bezit van de 
waarderingsspeld en de titel, lid van verdienste. Dus nu reden Folkert te benoemen tot erelid 
van VV Jubbega. Folkert ontvangt de daarbij behorende bloemen en horloge met inscriptie. 
 
 
 
 

 
P A U Z E   
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08     Presentatie “Jubbega en de volgende stap. Inne Schotanus/Allard vd Meer 
Met als punten: Waar komen we vandaan? 
   Waar staan we nu? 
   Waar naar toen en welke uitgangspunten zijn hierbij belangrijk? 
   Kernwaarden 
   Omslag in denken 
   Jeugdopleiding uitbouwen 
   A selectie 
   Staf 
   Randvoorwaarden 
   Scouting 
   Het dilemma. 
De aanwezigen waarderen de presentatie en er wordt besloten hieraan een vervolg te 
geven. Joop de Vries stelt zich beschikbaar om hiervoor een commissie op te richten. Deze 
commissie zal adviserend optreden richting bestuur, als het gaat om de toekomst plannen 
van VV Jubbega. 
  

 09 Financiële ontwikkelingen 
I.v.m. de privatisering geen gesplitste boekhouding meer nodig. Geen op/aanmerkingen, 
behoudens budget overschrijdingen:  bij verbouwing: door dak en vloer tegenvallers en  
sponsoravond. Besproken en komen volgend jaar niet weer aan de orde.  
Vereniging staat er goed voor, om dat te continueren, is handhaven van de begroting van 
belang en wordt er alleen in hele uitzonderlijke gevallen aan de begroting getornd. 
 

10    Bestuurszaken  
De bestuursperiode van Jurjen Varwijk, Jelle Heida en Wolter Rozenberg zijn afgelopen, 
maar stellen zich herkiesbaar en dit wordt beklonken met een applaus. 
Aftredend: 
Trienke de Haan, wordt bedankt voor haar inspanning met applaus, bloemen en cadeaubon. 
Haaije Bosma: wordt bedankt voor behalen sportieve successen van 4e naar 2e klasse, maar 
ook voor het fantastische optreden na onstuimige periodes en de moeilijke periode na het 
overlijden van Ids Douma. De begeleiding en onderhoud van persoonlijke contacten t.a.v. 
vereniging, leden, spelers en familie. Door deze bijzondere situatie benoemt tot lid van 
verdienste. Haaije Bosma bedankt VV Jubbega een geweldige club met ambities, een goede 
(positieve) uitstraling, een club van het dorp en van de regio. Een mooie club met goede 
faciliteiten, dus een club om trots op te zijn. 
 
Voordracht nieuwe bestuursleden: 
Voor de vrijgekomen functie wil het bestuur Klaske Holman voordragen als kandidaat belast 
met het secretariaat. 
Tot op heden is helaas de functie van het voorzitterschap nog steeds vacant, Jurjen Varwijk 
wil de taak als waarnemend voorzitter op zich nemen, totdat er een nieuwe kandidaat is 
gevonden.  
Er is vanuit de aanwezige leden geen bezwaar tegen deze benoemingen. Dit wordt 
bekrachtigd met een applaus. We wensen Klaske en Jurjen veel succes met de nieuwe en 
(waarnemende) functie. 
 
 
 
11 Accommodatie v.v. Jubbega  
Bezig met de laatste lootjes van de verbouwing. Zonneboiler moet nog in bedrijf gesteld 
worden. De gasmeter kan binnenkort vervangen worden door een kleinere!. Het is zwaar en 
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moeizaam geweest, maar het resultaat mag er zijn. Dank aan alle vrijwilligers voor de 
enorme inzet. 
 
 
12     Rondvraag 
Klaas de Jong: zou graag de standen van de teams in de kantine terug willen zien. Goed 
item en wordt meegenomen. 
Henk Visser/Uilke Koopmans: Renovatie geluidsinstallatie had reeds in april afgelopen jaar 
gerealiseerd zullen zijn. Bij een volgend toernooi zou er een tekort zijn aan luidsprekers en 
het geluid niet over het hele veld gedekt zijn. Idd punt van aandacht, laatste maal tijdelijke 
kabel aangelegd, maar er moet een definitieve oplossing komen, wordt weer meegenomen. 
 
13     Sluiting  
Om  22.40 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Voor iedere aanwezige worden 2 consumpties beschikbaar gesteld. 
 
 
Notulist: Trienke de Haan 

 


