
Notulen ledenvergadering 25 september 2019 
Concept 
 
 
Aanwezig:  
Adri Wiersma, Ale Jelsma, Andries Idzerda, Anne van der Berg, Arne van der Berg, Doede van der 
Veer, Eelke van der Veer, Erik Jeeninga, Gerrit Hakze, Harm de Jong, Hein Huisman, Hendrik van der 
Berg, Henk Bosma, Henk de Vries, Jan Overwijk Jan Wilkens, Jelmer Bos, Jelmer Heida, Jurjen 
Schotanus, Klaes Postma, Kor de Jong, Marc Mulder, Marcel van Dantzig, Meinder Ziel, Meint van 
Dantzig, Paulien Leferink, , Rico Jongsma, Robert Spoelstra , Sipke Lageveen Theo Dam, Thomas de 
Vries, Wilco Haverkamp, Wim Ziel 
 
Met kennisgeving afwezig:  
Abe Reidinga, Antje Weidenaar, Christiaan Veenstra, Harm Overwijk, Harmen van de Vliet, Heine 
Lageveen, Hylke Vlietstra, Jan Roelof Waalkens, Johan van der Molen, Marco Dijkstra, Niels Waringa, 
Romke Postma, Sjoerd van der Wiel, Thomas Kerkstra, Tjeerd Bruinsma, Wietze Jongsma, Willem 
Veenstra, Wolter Adema, Yoram Hoekstra  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Een bijzonder welkom is er 
voor de aanwezige ereleden. De voorzitter stelt de nieuwe bestuursleden voor en licht de 
taakverdeling binnen het bestuur toe. 
 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.  
 
 
3. Notulen ledenvergadering 27 september 2018  

Een naam wordt verbeterd, waarna de notulen worden vastgesteld. 
 
 
4. Jaarverslag seizoen 2018-2019 

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld na een toelichting over het verschil tussen niet-
spelende leden en verenigingsleden: niet spelende leden hebben een functie binnen de club, 
waarvoor een lidmaatschap van de KNVB noodzakelijk is, zoals bestuurslid, trainer of scheidsrechter. 
Verenigingsleden zijn leden waarvoor geen KNVB-contributie afgedragen hoeft te worden.  
 
 
5. Financieel verslag seizoen 2017-2018 

De penningmeester licht de hoofdlijnen van het financieel jaarverslag toe.  
Het tekort is iets groter dan begroot, maar valt weg wanneer de onlangs betaalde bijdrage van de 
tennisvereniging en de voorraad van de kantine meegerekend wordt. Wel zijn de energielasten 
opnieuw hoger, wat het gevolg kan zijn van een aantal storingen. Het bestuur monitort het verbruik 
en onderzoek wees uit dat de instellingen goed zijn en ons verbruik vergelijkbaar is met dat van 
vergelijkbare verenigingen.  
Ondanks de extra bordsponsoren van vorig jaar zijn de totale sponsorbijdragen licht gedaald.  De 
inkomsten van de kantine zijn dankzij het Rein Pieter toernooi hoger dan begroot. Het ledenaantal is 
stabiel en de inkomsten uit contributie lopen daarmee in de pas.  
Aandachtspunten voor het volgende seizoen zijn het vergroten van de sponsorbijdragen, rekening 
houden met mogelijk gevolgen voor de kantine-inkomsten vanwege het wegvallen van het derde 
seniorenteam, het stroomlijnen van declaraties en het vereenvoudigen van de boekhouding,   



6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 2018-2019 

De kascommissie bestaat uit Doede van der Veer en Andries Idzerda. Andries meldt dat de cijfers 
akkoord zijn en geeft aan dat er decharge verleend kan worden aan het bestuur. Andries Idzerda en 
Sjoerd van der Wiel worden benoemd als kascommissie voor komend jaar. Kor de Jong is reserve.  
 
 
7. Bestuursverkiezing 

Voorzitter Jelmer Bos is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt hij benoemd voor een nieuwe 
periode.  
 
 
8. Contributie 

De contributiebedragen worden niet gewijzigd.  
 
 
9. Bestuurszaken   

• De samenwerking met SC Heerenveen in de vorm van het Clubplan heeft tot leuke activiteiten 
geleid, maar leverde uiteindelijk te weinig op. Omdat de voorwaarden voor het nieuwe seizoen 
nogal vaag waren, heeft het bestuur ervoor gekozen de samenwerking te beëindigen.  

• We betreuren het feit dat er een seniorenelftal minder is. Positief is dat we nu een 45+ team in 
de been gebracht hebben.  

• Marc Mulder presenteert de stand van zaken met betrekking tot het MFA. De architectenselectie 
heeft plaatsgevonden en de architect is nu aan het tekenen. 

• Jurjen Schotanus licht het trainingsprogramma VTON toe, waar alle jeugdtrainers vanaf dit 
seizoen mee werken. Jurjen houdt zelf de vinger aan de pols wat betreft het gebruik van de 
methode 

• Jelmer Heida vertelt welke activiteiten er aankomend seizoen op de rol staan en onthult welk 
bedrijf de komende drie jaar hoofdsponsor wordt. AH Gorredijk krijgt daarvoor o.a. het logo op 
het shirt van het eerste team. 
 

 
10. Rondvraag 

Een aantal zaken wordt aangekaart. Het bestuur onderneemt actie. 

• Nagaan of vv Tijnje in aanmerking komt voor een bijdrage van de Van Teyens Fundatie  

• Het fietspad naast het hek opknappen. 

• De grindbak waar het sponsorbord in staat vervangen een plantenbak. 

• Zorgen dat er meer klussers zich melden op klusdagen. 

• Verhogen van de opkomst bij de trainingen van het tweede team  
 
Kantinemedewerkers die niet over een sleutel en een code voor het alarm beschikken kunnen een 
sleutel afhalen bij een van de bestuursleden. De meeste bestuursleden kunnen het alarm via een app 
in- en uitschakelen. Dus een seintje naar een van hen volstaat. 
 
Kleding en materialen die nodig zijn voor de trainingen kunnen aangevraagd worden bij Jurjen 
Schotanus. Hij is de enige die bestellingen plaatst. 
 
Vertrekkend bestuurslid Hein Huisman wordt met een applaus bedankt voor zijn steun. 
 

 
12. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en biedt alle aanwezigen een drankje aan van 

de club.  


