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1. Hoofdbestuur 

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

eenmaal per jaar vergaderen we samen met het jeugdbestuur. 

Het huidige bestuur bestaat uit; 

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

(communicatie), Rein Spoelstra (jeugdbestuur), Ronnes Bloembergen (kantine) en Sybrig 

Banga (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 zodat 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 hun inzet enorm. 

Zonder hun tomeloze inzet waren we niet waar we nu staan met onze vereniging. Echter is 

het naar de toekomst toe niet voldoende en zullen er meer vrijwilligers beschikbaar moeten 

komen voor bv. Bardiensten en Bestuurstaken.  

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 een jaarlijkse reanimatie/AED cursus 
gegeven voor het hoofd- en jeugdbestuur en een EHBO cursus voor het jeugdbestuur (hoe 
ga ik om met bloedneus, gekneusde enkel etc.) Door Covid-19 kon dat dit seizoen helaas 
niet doorgaan. 
 
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 2020 de regenboogvlag. Deze vlag is een symbool van de homobeweging maar 
staat ook steeds vaker voor gelijkheid, ongeacht geaardheid, ras, kleur, achtergrond en 
geloof. 
 
Per 14 december 2020 rijdt er elk uur een extra sneltrein door Buitenpost. De trein passeert 
de overweg hier met hoge snelheid. Er is een bericht op de site geplaatst om de jeugd erop 
te attenderen hier extra voorzichtig te zijn en nooit een gesloten spoorweg over te steken. 
 

5. Cameratoezicht op de Swadde 

We zijn als hoofdbestuur ontzettend blij dat we vanaf volgend seizoen cameratoezicht op de 

Swadde gaan installeren. Dit i.v.m. de overlast en schade op het terrein. De 

tafeltennisvereniging, korfbalvereniging en fierljepvereniging willen mogelijk ook meedoen, 

zodat de kosten kunnen worden verdeeld. De glasvezel die nodig is voor het cameratoezicht 

is al door KPN tot zover aangelegd. 
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6. Nieuwe koelcel + wensenlijst 

We hebben vorig seizoen geïnvesteerd in een nieuwe koelcel, deze is inmiddels geplaatst 
maar door COVID-19 was hij nog niet veelvuldig gebruikt. We hopen dat daar het volgende 
seizoen veranderding in komt.  
 
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. Ook zijn we bezig met een nieuw ballenhok en 
nieuwe ballenwagens. Het oude ballenhok is vochtig en niet geïsoleerd. In een nieuw 
ballenhok blijven de ballen schoner en droger. Ook wordt er dan een dranger op de deur 
geïnstalleerd, zodat de deur automatisch in het slot valt. 
 

7. Communicatie  
 

Er wordt veel gebruik gemaakt van Social media; Instagram (bijna 1.200 volgers), Twitter 

(ruim 2.500 volgers) en Facebook (ruim 1.100 volgers). We krijgen veel positieve berichten 

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

gedeeld.  

In de winterstop van vorig seizoen 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. Echter mist Hans het fotograferen en er is 

besloten dat hij de thuiswedstrijden op  zich neemt en Orange Pictures de uitwedstrijden.  

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. 
 
Wat dit jaar een hoogtepunt was, was het live verslag van de bekerwedstrijd van het 1e door 
Pier Schotanus en Daan Zorgdrager via een YouTube livestream. 
 
Er heeft een interview met onze ad interim voorzitter/penningmeester in de streekkrant 
gestaan. Dit interview is ook op de site geplaatst. 
 

8. Activiteitencommissie  
 

De activiteitencommissie is opgericht en heeft in dit seizoen een zeer geslaagde online bingo 
georganiseerd. Die was zeer geslaagd met veel deelnemers.  
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9. Sponsoring 
 
Sponsor COOP in Buitenpost is eind 2019 begonnen met het gratis leveren van het fruit. De 
fruitschalen staan op de bar in de kantine. 
 
De Poiesz-sponsormuntenactie heeft een bedrag van €1.148,= opgeleverd. 
 
Er zijn door de sponsorcommissie weer nieuwe bordsponsoren binnen gehaald en er zijn 
trainingsjassen gesponsord voor JO17-1 door Pranger-Rosier. 
 
Rabo clubsupport heeft een bedrag van €1.180,42 opgeleverd. 
 
De jeugd zou een zwerfvuil opruim dag houden in Buitenpost, waarvoor de gemeente een 
bedrag van €900,= ter beschikking stelt. I.v.m. voetbalwedstrijden op de zaterdagen is dit er 
nog niet van gekomen. Maar wat in het vat zit……. 
 
Het hoofdbestuur heeft van sponsor Rudi Stuursma mooie jassen gekregen. 
 
We hebben een ballenactie gehouden en dit heeft 32 ballen opgeleverd. DHWZ heeft 100 
ballen geschonken. 
 

10. Teams 
 
Op dit moment zijn er: 
15 pupillen teams 
9 juniorenteams, waaronder 2 meidenteams 
7 seniorenteams, waaronder 1 damesteam  
En we hebben 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. 
  
 

11. Corona 

In maart 2020 kregen we te maken met COVID-19. Ook wij als vereniging hadden 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, de leden zoveel 

mogelijk te kunnen laten voetballen. We hebben oa stickers op de tribunes laten plakken 

i.v.m. 1,5 meter, kunststof ‘screens’ op de bar laten plaatsen, QR-code checks laten doen, 

mondkapjes met het logo van VV Buitenpost laten maken, livestreams om de 

thuiswedstrijden van het 1e te kunne volgen via YouTube (gesponsord door DHWZ en Eddy 

Terpstra) enz. enz. 
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12. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor 

alle besturen. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen 

te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 

aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet voorkomen dat wanbestuur, 

onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 

ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Bij Sekuer Notarissen is de 

vraag neergelegd om de huidige statuten te vergelijken met de wenselijke statuten, zodat we 

voldoen aan de wet WBTR. Deze aangepaste statuten zijn inmiddels ook goedgekeurd door 

de KNVB. Wat rest is goedkeuring van de leden van VV Buitenpost die aanwezig zijn bij de 

ALV. 

13. Hoofdveld  

Er dit jaar groot onderhoud gedaan voor het hoofdveld door de gemeente.  

 

Tot 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. 

 


