
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 01-11-2019 VV Buitenpost 

Aanwezig: 24 mensen incl. hoofdbestuur 

Afgemeld: Dhr. J. Bouma (trainer), Dhr. R. Spoelstra en  Dhr. B.J. Stuursma 

1. Opening 

Voorzitter Paul Olijve heet iedereen welkom, iedereen heeft bij binnenkomst 2 muntjes ontvangen 

en de koffie en thee is gratis. Alle aanwezigen hebben een mapje ontvangen met alle gegevens 

(agenda, notulen 2018 en jaarverslagen van het hoofbestuur, jeugd en senioren) De financiën zullen 

straks op grote scherm worden getoond en besproken worden. 

2. Notulen jaarvergadering 2018 

De notulen van vorig jaar kunnen even rustig worden doorgelezen. Niemand van de aanwezigen 

heeft op- en of aanmerkingen en de notulen ALV 2018 worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken en/of mededelingen voor algemene ledenvergadering of zullen later in 

deze notulen specifiek benoemd worden. 

4. Jaarverslagen hoofd- en jeugdbestuur en senioren 

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

Een positieve uitbreiding is dit jaar het G-voetbal (gehandicapten voetbal) en de voorzitter benoemd 

nog even speciaal dat mede door inzet van alle vrijwilligers naast de vaste mensen de vereniging zo 

floreert in alle opzichten.  

Van alle 3 besturen zijn jaarverslagen geschreven en deze kunnen door leden rustig worden 

doorgelezen en hier zijn geen vragen over door aanwezigen. 

5. Jaarverslag penningmeester 2018/2019 

De penningmeester Rudi Stuursma brengt verslag uit van de balans, winst- en verlies rekening en 

toont de begroting 2019/2020. Door de prima presentatie en uitleg hebben de aanwezige leden geen 

vragen.  

Een aantal extra uitgelichte topics zijn de nieuwe kantine, kosten ± € 125.000 en obligaties 

particulieren welke grotendeels zijn geschonken aan vereniging t.b.v. verbouw kantine.  

De kantine heeft afgelopen jaar een top omzet behaald maar de vereniging heeft wel iets minder 

contributie ontvangen dan voorgaand jaar i.v.m. kleine terugloop van aantal leden.  

Nieuwe sponsor, nl. @Work erbij gekregen.  

Voor de wedstrijd Buitenpost – SC Heerenveen heeft V.V. Buitenpost een vergoeding van  € 2.500 

ontvangen.. 

Afgelopen seizoen geen lotenactie gehad maar staat wel weer begroot voor nieuwe seizoen. 

Hierdoor een bedrag van ca. Euro 7.000 aan opbrengsten gemist. Dit seizoen weer in de begroting 

meegenomen en opbrengst is  begroot op € 9.000. 

 

 



6. Verslag kascommissie 

Dhr. R. Bloembergen en Dhr. R. Wijma hebben onder genot van hapje en drankje de cijfers van 

afgelopen seizoen van de kascommissie doorgenomen en zijn goedgekeurd en afgegeven bij onze 

penningmeester, dhr. R. Stuursma.  

7. Verkiezing lid kascommissie 

Dit seizoen zullen dhr. R. Bloembergen en mevr. J. Kooistra de kascommissie vertegenwoordigen en 

hier verslag van uitbrengen in de volgende ALV. Alle aanwezige leden gaan akkoord.  

8. Vaststelling begroting 2018/2019 

De begroting wordt besproken met alle aanwezige leden door dhr. R. Stuursma. De vraag wordt 

gesteld of er ook leden zijn die vinden dat het anders moet. Een ieder stemt in dat huidige begroting 

prima is opgesteld.  

De opleidingskosten zoals begroot zijn prima, in vergelijk met voorgaande jaren, maar in overleg kan 

er altijd nog gekeken worden naar mogelijkheden mocht deze kostenpost toch te laag zijn begroot. 

9. Verkiezing bestuursleden 

Dhr. P. Olijve is aftredend en niet herkiesbaar. 

Dhr. Stuursma benoemd, namens hoofdbestuur, wat dhr. P. Olijve zoal betekent en heeft betekend 

voor de vereniging als voorzitter (en ook als  hoofdsponsors). 

Helaas is het ons als hoofdbestuur nog niet gelukt om tot op heden een geschikte vervanger te 

vinden. Dhr. P. Olijve blijft aan totdat er een kandidaat is gevonden. De zoektocht naar een geschikte 

voorzitter zal onverminderd doorgaan. 

Dhr. J. de Haan is aftredend en niet herkiesbaar (functie komt te vervallen in nieuwe 

commissiestructuur) 

Dhr. Stuursma benoemd hoe dhr. J. de Haan zich inzet en één van zijn taken is om te proberen om 

wekelijks weer genoeg scheidsrechters en spelbegeleiders te vinden voor de te spelen wedstrijden. 

Dit is niet altijd even gemakkelijk geweest. Dhr. J.M. Kootstra en Dhr. J. Cnossen hebben een deel van 

dhr. J. de Haan zijn taken overgenomen en dhr. J. de Haan zal waar nodig beide heren nog assisteren. 

Dhr. J. de Haan zal binnen de vereniging actief blijven. 

Dhr. J Douma is aftredend en niet herkiesbaar 

Dhr. J. Douma was al afgetreden maar in overleg is besloten dat hij afgelopen seizoen nog heeft 

afgemaakt. Een geschikte vervanger is gevonden in dhr. R. Spoelstra. Dhr. J. Douma zal de technische 

commissie blijven ondersteunen samen met een aantal andere technische commissie leden. 

Dhr. J. Douma wil nog even benadrukken dat je moet kijken naar wat het je oplevert als vrijwilliger; 

het plezier, de fijne samenwerking en af en toe even een drankje ;) Wanneer je dan de balans 

opmaakt zie je dat het uiteindelijk meer oplevert dan dat het kost. 

Alle drie heren worden uitdrukkelijk bedankt voor inzet en ontvangen een mooi boeket bloemen en 

een diner bon. We hopen en verwachten bovenstaande heren natuurlijk nog jaren op ons sportpark. 

 

 



10. Stand van zaken nieuwe commissiestructuur 

Dhr. R. Stuursma toont de aanwezigen op het grote scherm het organogram van de 

commissiestructuur. Het doel van deze nieuwe structuur is dat wanneer er iemand uit een commissie 

“wegvalt” alle lopende zaken gewoon door kunnen blijven gaan en de taken per persoon minder 

groot en belastend zijn dan in de huidige situatie. 

Alle commissies worden even doorgenomen over welke persoon waar nodig zijn en mevr. G. Soldaat 

geeft aan wel te willen aansluiten in de activiteitencommissie. Dit zal worden doorgegeven aan de 

betreffende commissie.  

11. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Met betrekking tot aanpassing van zaken inzake de wet- en regelgeving AVG is alles afgerond en 

akkoord bevonden door bestuur en we willen ATB/Dhr. Wijma bedanken voor het aanbieden van hun 

kennis inzake de AVG, waardoor alles nu goed is geregeld. 

12. Goedkeuring aangepaste statuten voetbalvereniging 

De verouderde statuten van de voetbalvereniging zijn kortgeleden aangepast (ook mede vanwege de 

AVG wet- en regelgeving).  Dhr. R. Stuursma en Notaris Mook te Surhuisterveen is gevraagd om ons 

hierbij te begeleiden en heeft dit deels gesponsord. De aangepaste statuten stondenop onze site ter 

inzage en gedurende de vergadering worden de wijzigingen één voor één doorgenomen. Niemand 

heeft schriftelijk, dan wel tijdens de vergadering  aangegeven niet akkoord te zijn met de nieuwe 

statuten, derhalve wordt unaniem besloten dat de ALV akkoord gaat met de aangepaste statuten. 

13. Rondvraag 

# Dhr. J. Welfing: Het spelbewijs van JO-17 moet nog plaatsvinden. Wanneer gaat dat plaatsvinden. 

Dhr. J.M. Kootstra geeft aan dat dit in gang is gezet en eind november komen er twee heren langs en 

wordt er een avond georganiseerd voor het spelregelbewijs 

# Dhr. Ploegsma: Waarom gebruiken we de app van VTON niet meer?  

Deze betaalde app werd door trainers te weinig gebruikt en bovendien is er een gratis app van KNVB 

genaamd Rinus welke nu gebruikt wordt.  

# Dhr. Tom van Waarden: Zou het mogelijk zijn dat er bij de ingang een bord komt waarop staat dat 

donateurs hun donateurspas moeten tonen. Niet elke ingangscontroleur weet wie wel of geen 

donateur is. 

Hier zijn we al bezig en willen dit komend seizoen in orde maken. 

# Dhr. W. van der Veen wil dit moment even gebruik maken om de vrijwilligers en de aftredende 

voorzitter te bedanken voor hoe goed we het doen als vereniging! Echt om trots op te zijn! 

# Er komt een opmerking om de horecawet en AED levendig te houden onder de vrijwilligers. 

Bestuur geeft aan dat we hier actief mee bezig zijn, elk jaar een herhalingscursus AED en binnenkort 

een EHBO - cursus (verbinden van wond, hoe stop je een bloedneus etc.) 

Wat betreft de horecawet weten de vrijwilligers duidelijk de regels omtrent het schenken van alcohol 

en is bewezen omdat we bij elke alcoholcontrole juist gehandeld hebben. 

 



14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wil nogmaals iedereen bedanken en geeft aan dat we 

ontzettend trots op deze fantastische club mogen zijn. De muntjes kunnen nog ingewisseld worden 

voor een (alcoholische) consumptie en een veilig thuis gewenst en graag tot volgend jaar. Direct na 

de sluiting geeft de voorzitter aan, dat hij met onmiddellijke ingang stopt als Voorzitter. Er was 

afgesproken dat de heer P. Olijve dit seizoen zou doorgaan totdat er een vervanger was gevonden, 

maar door omstandigheden van een bepaalde instantie is zijn motivatie naar een 0 punt gedaald en 

heeft daarom besloten per direct te stoppen. Hij benadrukt en geeft aan dat het niets met de club, 

vrijwilligers, bestuur of wat dan ook te maken heeft.  Er wordt nadien besloten dat dhr. R. Stuursma 

en dhr. R. Spoelstra in onderling overleg tijdelijk als waarnemend voorzitter zullen gaan optreden 

 


