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1. Hoofdbestuur 

Het hoofdbestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen over lopende zaken en twee 

maal per jaar vergaderen we samen met jeugdbestuur. 

Het huidige bestuur bestaat uit; 

Rudi Stuursma  (ad interim voorzitter en tevens penningmeester), Paul Loonstra 

(communicatie), Rein Spoelstra (jeugdbestuur) en Jenny Veenstra (secretaresse)  

2. Waar is het hoofdbestuur o.a. mee bezig geweest dit seizoen 

We zijn als hoofdbestuur altijd bezig om een zo gezond (letterlijk en figuurlijk) mogelijke 

vereniging  te blijven en dat alle leden met plezier bij ons voetballen, genieten van de 

geneugten uit de kantine en vol lof spreken over ”de Blauwkes” 

3. Vrijwilligers 

Wij zijn ontzettend blij met ons grote aantal vrijwilligers en waarderen enorm hun inzet. 

Zonder hun tomeloze inzet waren we niet waar we nu staan met onze vereniging. Toch zijn 

we blijvend op zoek naar nog meer vrijwilligers en plaatsen hiervoor regelmatig berichten op 

social media (Instagram, Facebook en Twitter)  

4. Veiligheid binnen de vereniging 

We hebben een gedragsbord geplaatst, er is een vertrouwenspersoon via mail te bereiken 
en er hangt een AED aan de gevel. Tevens wordt er jaarlijkse AED cursus gegeven voor 
hoofd-en jeugdbestuur en was er dit jaar ook een EHBO cursus voor jeugdbestuur (hoe ga ik 
om met bloedneus, gekneusd enkel etc)  
 
Regenboogvlag 
Discriminatie wordt niet geaccepteerd bij VV Buitenpost. Onze vereniging zegt: voetbal is 
voor iedereen. Iedereen moet zich thuis voelen bij de club. Daarom hijst VV Buitenpost vanaf 
februari de regenboogvlag. Deze vlag is een symbool van de homobeweging maar staat ook 
steeds vaker voor gelijkheid, ongeacht geaardheid, ras, kleur, achtergrond en geloof. 
 

5. Beregeningsinstallatie hoofdveld 

We zijn als hoofdbestuur ontzettend blij en trots met onze beregeningsinstallatie op het 

hoofdveld. We hopen op een mooie volle groene grasmat het gehele jaar. Ook hier heeft een 

grote groep vrijwilligers aan bijgedragen.  

6. Certificering jeugdopleiding 

We zijn ontzettend trots op het feit dat we als vereniging deze certificering hebben behaald. 

Het  officiële gedeelte (door de KNVB) is door de corona uitgesteld en er zal t.z.t op social 

media ruimschoots aandacht aan worden besteed. 
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7. Nieuwe koelcel + wensenlijst 

We hebben geïnvesteerd in een nieuwe koelcel, deze is inmiddels geplaatst maar door de 
corona nog niet veelvuldig gebruikt. We hebben een wensenlijst die we jaarlijks updaten; dit 
is een lijst waar we onze wensen als vereniging op zetten. Wat er onder ander op staat is de 
wens voor kunstgras op het trainingsveld. Dit is onze grootste wens en verder zijn er nog een 
aantal kleinere wensen maar zéker niet minder gewenst.  
 

8. Communicatie  
 

Social media wordt veel gebruik van gemaakt; Instagram (ruim 1.100 volgers) Twitter (bijna 

2.500 volgers) en Facebook (ruim 1.000 volgers). We krijgen veel positieve berichten 

hierover binnen en natuurlijk ook veel likes, retweets en worden onze berichten veelvuldig 

gedeeld.  

In de winterstop hebben we afscheid genomen (wegens gezondheid) van onze vaste 

clubfotograaf Hans Zwamborn. Orange Pictures verzorgt vanaf 2020 de foto’s van het de 

wedstrijden van het eerste elftal. Binne-Louw Katsma en Rik Schoonhoven zijn nieuwe 

vrijwillige fotografen die onder andere de teamfoto’s maken. 

De wedstrijdverslagen van Buitenpost 1 verschijnen op onze website en social media en 
worden goed opgepakt door de lokale en online media. Van de thuis- en uitwedstrijden is 
een live verslag op Twitter. Er worden iedere week nieuwsberichten op de website en social 
media gepubliceerd. Het belangrijkste nieuws gaat ook naar de media. Zo is VV Buitenpost 
vaak in het nieuws. Hoofdklasser Buitenpost is interessant voor de Leeuwarder Courant, 
Friesch Dagblad en de Streekkrant. Daarom sturen deze kranten zelf ook regelmatig 
verslaggevers. 
 

9. Activiteitencommissie  
 

De activiteitencommissie is opgericht en heeft in de herfst een eerste activiteit 
georganiseerd: een mega karaoke. Die was zeer geslaagd met veel deelnemers en een 
bomvolle kantine. 
 

10. Sponsor 
 
Sponsor COOP in Buitenpost is eind 2019 begonnen met het gratis leveren van het fruit. 
Fruitschalen staan op de bar in de kantine. 
 

11. Teams 
 
Op dit moment zijn er: 
15 pupillen teams, waaronder 1 meidenteam 
9 juniorenteams, waaronder 2 meidenteams 
7 seniorenteams, waaronder 1 damesteam  
En we zijn enthousiast bezig met een G-Team met 9 leden, waaraan onder de bezielende 
leiding van Gerrit Rottiné en Rein Spoelstra training wordt gegeven en waarvan Jenny 
Veenstra de leidster is. 
 
 



 
 

Jaarverslag hoofdbestuur 

2019/2020 

 

 
 

 

 

 
12. Corona 

In maart kregen we als vereniging te maken met de gevolgen van de pandemie.                                

Wat kunnen we? Wat mogen we? Wat doen we met contributie? En zo nog vele tientallen 

vragen… Met z’n allen hebben we er alles aan gedaan om zo goed en zo kwaad als het 

gaat, met inachtneming van de restricties, zoveel mogelijk de leden te kunnen laten 

voetballen. We moeten nog even volhouden en hopen dat we volgend seizoen weer volop er 

tegen aan te kunnen en volop gebruik kunnen maken van de voetbalkantine.  

13. Slot 

Het bestuur is blij met elke vrijwilliger en wil ook op deze ledenvergadering nog even extra 

benadrukken dat het zonder vrijwilligers niet zo’n mooie en bloeiende vereniging zou zijn. 

We hopen ondanks de corona op een sportief seizoen! 

 


