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Week 27 Donderdag 2 juli 2020 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 

VAN HET BESTUUR 

 
 
Beste vrienden van Read Swart, 
 
Hierbij sturen we jullie het laatste Jisternijs voor de zomervakantie. We hebben een vreemd seizoen 
achter de rug als gevolg van het Corona-virus maar gelukkig kunnen we steeds meer vooruitkijken. 
 
Vanaf eind augustus beginnen we weer met de officiële wedstrijden (als er geen nieuwe ontwikkelingen 
zijn door het Corona-virus) en kunnen we als Read Swart weer op een enigszins vertrouwde manier los. 
 
Kandidaat-voorzitter 
 
In de vorige editie van het Jisternijs is reeds aangegeven dat René Visser op de Algemene 
Ledenvergadering van 17 september aanstaande zal terugtreden als voorzitter van Read Swart. In de 
afgelopen twee weken zijn we als Bestuur direct aan de slag gegaan om een geschikte opvolger te vinden. 
En we zijn heel blij en zeer content met de kandidaat die we namens het bestuur mogen voordragen; 
Peter Laan. 
 
Peter Laan is 46 jaar en is getrouwd met Esther de Waal. Samen met hun 2 zonen Jesper en Thomas 
wonen ze in ’t Meer. Jesper en Thomas spelen beiden in de jeugd bij Read Swart. 
Sinds 2004 wonen ze al in De Knipe en nu al 3 jaar in ’t Meer (een Heerenveens stukje De Knipe…). Peter is 
in het dagelijks leven directeur van het bedrijf Tuinplus met vestigingen in Luinjeberd en Heerenveen. Hij 
is al enkele jaren actief als leider bij het jeugdteam van Thomas. Zelf is hij volleyballer en is ook bij OPM 
Heerenveen als vrijwilliger actief geweest. 
 
Op de komende Algemene Leden Vergadering van 17 september zal Peter Laan dus als kandidaat namens 
het bestuur worden voorgedragen voor de functie van voorzitter. 
De uitnodiging voor deze ALV wordt meegestuurd in deze Jisternijs. 
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Corona 
 
De regering heeft per 1 juli 2020 enkele versoepelingen doorgevoerd die ons als voetbalvereniging ook 
raken. Allereerst mogen nu alle spelers in alle leeftijdscategorieën tijdens trainingen zogenaamd normaal 
spelcontact hebben en hoeven daarbij dus (kortstondig) geen 1,5 m afstand te houden. Voor iedereen van 
19 jaar en ouder geldt, met uitzondering van deze spelcontacten, nog steeds de 1,5 m afstand! 
Naast trainingen mogen er ook weer wedstrijden (met publiek) gespeeld worden. Dat zal echter in de 
zomerperiode niet of nauwelijks van toepassing zijn. Dit zal naar verwachting echter met de opstart van 
het (beker-) competitievoetbal eind augustus snel gaan veranderen. Het is tenslotte ook bekend gemaakt 
dat sportkantines, bijbehorende terrassen en kleedkamers en toiletten weer geopend mogen zijn.  
Aan het openen van deze faciliteiten, het spelen van wedstrijden met toeschouwers en de combinatie 
daarvan zijn flink wat regels verbonden, die niet zo 1/2/3 doorgevoerd zijn.  
Om de veiligheid en gezondheid van alle leden en andere bezoekers van onze accommodaties op een 
gedegen en verantwoorde manier te waarborgen, hebben wij onszelf tot medio augustus de tijd gegund 
om de nodige maatregelen te inventariseren en te treffen. We hebben daarom besloten om tot die tijd de 
kantine, het terras en de kleedkamers gesloten te houden. We gaan ervan uit dat we bij de start van de 
competitie alles conform de dan geldende coronaregels op orde hebben. 
 
Hervatting trainingen 
 
In de zomerperiode zullen de A&B selecties en de WAR (beperkt) doortrainen en hiervoor zal veld 2 (of 
eventueel het kunstgrasveld) beschikbaar zijn. Helaas dus wel enkel en alleen om te trainen; de “nazit” zal 
niet op het Sportpark plaats kunnen vinden. Er schijnt echter ergens in De Knipe een café te staan dat 
Read Swart goedgezind is…….. 
Het coronaprotocol betreffende deze zomerperiode zal onder de spelers verspreid worden. 
 
De overige teams zullen medio augustus (na de schoolvakantie) de trainingen weer hervatten en we zijn 
momenteel invulling aan het geven aan het trainingsschema en de trainer- en leiderschappen. Dei info 
volgt zo spoedig mogelijk. 
 
We wensen iedereen een prachtige vakantie toe en hopen dat iedereen hierna weer klaar is voor een 
“normaal” voetbalseizoen bij Read Swart. 
 
Bestuur Read Swart 
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Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de  

Algemene Leden Vergadering v.v. Read Swart seizoen 2019 – 2020 

Datum  : donderdag 17 september 2020 
Aanwezig : 19.15 uur in de kantine “de Jister” 
Aanvang : 19.30 uur 
 
Aan  : alle (ere-)leden en ouders van onze jeugdleden van v.v. Read Swart 

1. Welkom en opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering donderdag 26 september 2019 
 

4. Jaarverslag algemene zaken, seniorenzaken en jeugdzaken. 

 

5. Jaarverslag penningmeester en vaststelling kascommissie (Helma Siebenga en Frank 
Tuinman / reserve Adwin de Jong) 

 

6. Aftredende en herkiesbare bestuursleden: 
René Visser  Voorzitter   Aftredend en niet herkiesbaar 

Roeliena Schotanus Secretaris   Niet aftredend 

Jan van der Hoeff  Penningmeester  Niet aftredend  

Kees-Bart Jonker  Voorzitter seniorenzaken Niet aftredend  

Mark Woollard  Voorzitter jeugdzaken   Niet aftredend 

 

Vacature nieuw bestuurslid (voorgedragen door het bestuur):  

Peter Laan   Voorzitter  

 

7. Uitreiking Piet Nijholt Bokaal 
 

8. Duurzaamheid Read Swart 
 

9. Vaststelling begroting 2020 – 2021 door penningmeester Jan van der Hoeff 
 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 
 
Leden die zich kandidaat willen stellen voor de vacante functie van voorzitter kunnen dit uiterlijk 3 

september kenbaar maken aan één van de bestuursleden. 

Bestuur v.v. Read Swart 

2 juli 2020 


