
 
 

Verslag Bestuursvergadering 

gehouden op 23 November 2018 
 

 

Aanwezig zijn:       Met kennisgeving afwezig:                            

Paul Olijve (PO) - Voorzitter     Paul Loonstra (PL) - Communicatie                                                

Rudi Stuursma (RS) – Penningmeester    B.J. Stuursma    

Ronnes Bloembergen (RB) – Kantinezaken   R. Rispens 

Jenny Veenstra (JV) – Secretaresse        

Joop de Haan (JH) – Wedstrijdzaken 

Jan Douma  (JD) – Jeugdzaken                                   

En 21 andere leden 

 

Locatie: De Swadde te Buitenpost 

1. Opening 

Voorzitter Paul Olijve heet iedereen welkom ook namens de  bestuursleden die er niet zijn.  

2. Notulen jaarvergadering 2017 

De notulen van vorig jaar kunnen even rustig worden doorgelezen en iedereen is akkoord met de 

inhoud hiervan. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er wordt even stil gestaan bij erelid dhr. P.G. Hoekstra welke ons vorig jaar is ontvallen en ook wordt 

Dhr. R. Jansma benoemd welke recentelijk overleden is.  Beiden zijn actief betrokken geweest bij de 

voetbalvereniging. 

4. Jaarverslagen jeugd en senioren 

Als vereniging zitten we absoluut niet stil en zetten we ons keihard in voor de jeugd en andere leden. 

Van beide groepen zijn jaarverslagen geschreven en deze kunnen door leden rustig worden 

doorgelezen en óók hier zijn alle aanwezige leden akkoord mee. 

5. Jaarverslag penningmeester 2017/2018 

De penningmeester Rudi Stuursma brengt verslag uit van de balans en de Winst - en Verliesrekening 

en toont de begroting 2018/2019. Door de prima presentatie en uitleg hebben de aanwezige leden 

geen vragen. 

6. Verslag kascommissie 

Dhr. E. Terpstra en dhr. R. Wijma hebben een digitale goedkeuring afgegeven bij de penningmeester 

na controle van de cijfers. 

7. Verkiezing lid kascommissie 

Dhr. E. Terpstra heeft aangegeven de kascommissie te verlaten. Dhr. R. Bloembergen is voor het 

overnemen van deze functie benaderd en dit wordt door aanwezigen goedgekeurd om samen met 

Dhr. R. Wijma de kascommissie te vormen voor het nieuwe seizoen.   



 
 

Verslag Bestuursvergadering 

gehouden op 23 November 2018 
 

8. Vaststelling begroting 2018/2019 

De begroting wordt goedgekeurd. Er is een klein positief saldo te zien. Eventuele extra onkosten 

proberen we zoveel mogelijk middels sponsoren (bestaande/nieuwe) of te verkrijgen subsidies te 

dekken om de alle kosten binnen begroting te houden. 

9. Verkiezing bestuursleden 

Namens het hoofdbestuur wordt dhr. R. Bloembergen een boeket bloemen en diner bon 

aangeboden voor alles wat hij altijd heeft gedaan als lid van het hoofdbestuur. Hij zal zijn functie als 

hoofd kantinezaken blijven voortzetten maar het hoofdbestuur verlaten. 

Zoals te lezen staat in de agenda zijn de functies van Dhr. J. Douma – jeugdbestuur en dhr. P. Olijve – 

voorzitter vacant.  Er zal worden gezocht naar vervangers en eventuele belangstellenden kunnen zich 

melden bij hoofdbestuur.                                                                                                                                          

Dhr. P. Loonstra – communicatie is herkiesbaar en dhr. R. Stuursma – penningmeester is onder 

voorwaarden herkiesbaar. 

Functie van dhr. R. Bloembergen komt per direct te vervallen en functie van  dhr. J. de Haan, welke 

volgend jaar herkiesbaar zou zijn, komt per einde seizoen te vervallen in het hoofdbestuurindien de 

nieuwe bestuursstructuur gereed is. 

Er zal binnenkort een actie/brief komen om nieuwe vrijwilligers te werven en vacante vacatures in te 

vullen. 

10. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Binnen de vereniging zijn we druk bezig geweest om AVG te integreren en waar nodig zijn 

aanpassingen gedaan. We hebben o.a. bij verschillende sportverenigingen navraag gedaan hoe een 

ieder dit heeft aanpakt/toegepast binnen hun eigen sportvereniging. Wij hebben de officiële 

adviezen omtrent AVG opgevolgd en vragen op deze ledenvergadering of onze leden akkoord zijn 

met AVG toepassing binnen de vereniging.  Alle aanwezigen zijn akkoord.                                                 

Het aanmeldformulier voor nieuwe leden op de VVBuitenpost site is inmiddels aangepast waardoor 

nieuwe leden automatisch (indien ze goedkeuring geven uiteraard) akkoord gaan met AVG.  

Daarnaast wordt het aanmeldformulier in de loop van dit seizoen volledig digitaal.  

11. Projecten 

De kantine is afgelopen zomer geheel verbouwd en het dak is vernieuwd. We hebben hier 

ontzettend veel positieve reacties op mogen ontvangen.  

We hebben nog een wensenlijst qua projecten welke we nog graag willen vernieuwen/veranderen; 

namelijk WC’s, ballenhok, extra kunstgrasveld. We kijken kritisch naar de kosten per project want we 

willen het geld op een juiste en verantwoorde wijze uitgeven. De voorzitter geeft aan dat we als 

vereniging erg blij en content zijn met onze vrijwilligers en specifiek benoemt hij de “freedsploeg” die 

allemaal binnen de vereniging taken/klussen uitvoeren.   
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12. Rondvraag 

# Er wordt nog al eens geconstateerd dat het ballenhok niet afgesloten is.                                                                                    

Antwoord: Zal intern worden besproken 

# Op zondag zou er ook wel gebruik van het scorebord gemaakt willen worden maar het is niet 

bekend waar de afstandsbediening ligt.                                                                                                                                                                            

Antwoord: Ligt in de kast op vaste plek. 

# Opmerking van bestuur over alcoholcontrole op minderjarigen. We hebben recentelijk controle 

gehad en het kantinepersoneel heeft op juiste wijze gehandeld door naar ID van minderjarige te 

vragen. Deze persoon was inderdaad minderjarig en mocht dus geen alcohol kopen. We zijn dus met 

vlag en wimpel geslaagd maar willen een ieder er toch nogmaals op wijzen dat wanneer een 

minderjarige alcohol koopt in kantine en hij wordt “gepakt” er een boete voor de voetbalvereniging 

maar óók voor de minderjarige geschreven wordt. Graag uw aandacht hiervoor. 

13. Sluiting 

Als bestuur zijn we heel tevreden met de gag van zaken en willen iedereen bedanken voor het 

vertrouwen.                            

De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten en er kan nog drankje worden gehaald aan de bar.  

 

 


