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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) gestopt in mei, Ronnes Bloembergen 

(kantine), Sybrig Banga (secretaresse) en aan het einde van het seizoen Paul Olijve (ter 

vervanging van Rudi Stuursma als ad interim voorzitter). 

 

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”. Verder zijn we bezig 

geweest met het zoeken naar vervangers voor het Hoofdbestuur, de voetbal pyramide 

zaterdag- en zondagsvoetbal samenvoegen, vergaderingen COH (Hoofdklasse bezoeken) 

etc. 

 

3. Vrijwilligers 

De vrijwilligers van de Freedsploeg willen wij in dit jaarverslag even apart benoemen. Deze 

bestaat uit de volgende heren: T. van Waarden, J. Mulder, J. Steringa, P. Pilat, A. Hamstra, 

J. Oppedijk,   F. vd Ploeg, D. vd Lei, H. Bakker, A. Hofstra, B. Hoekstra en G. Rottineé. Zij 

zijn elke vrijdagochtend op de Swadde om de nodige klussen op te knappen. Jan Mulder zijn 

gezondheid laat het niet meer toe om volledig mee te draaien dus komt hij alleen nog om 

koffie te zetten. Aldert Hamstra heeft de zorg voor zijn zieke vrouw en komt alleen als hij 

thuis verzorging voor haar heeft. De heren hebben dit jaar o.a. de bestrating opgehoogd bij 

de deuren van de kantine voor mindervaliden.  

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 zijn we blijvend op zoek naar meer vrijwilligers. 

 

4. Veiligheid binnen de vereniging 

We hebben een gedragsbord, 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.)  
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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. 
 
 
 

5. Cameratoezicht op de Swadde 

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

Swadde hebben geïnstalleerd. Dit i.v.m. de overlast en schade op het terrein en velden.  

 

6. Nieuw ballenhok + wensenlijst 

We hebben dit seizoen geïnvesteerd in een nieuw ballenhok en nieuwe ballenwagens. Het 
oude ballenhok was vochtig en niet geïsoleerd. In het nieuwe ballenhok blijven de ballen 
schoner en droger. Ook is er een dranger op de deur geïnstalleerd, zodat de deur 
automatisch in het slot valt. We zijn hier ontzettend blij mee en er wordt enthousiast gebruik 
van gemaakt.  
Ook is er een nieuwe belijningswagen aangeschaft. 
 
We hebben ook 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.  
 
 

7. Communicatie  
 

Er wordt veel gebruik gemaakt van Social media; Instagram (ruim 1.300 volgers), Twitter 

(ruim 2.700 volgers) en Facebook (ruim 1.200 volgers). We krijgen veel positieve berichten 

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

gedeeld.  

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. 
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8. Activiteitencommissie  

 
De activiteitencommissie heeft dit seizoen de volgende dingen georganiseerd:  
Het Oktoberfest, wat een geweldig succes was en zeker voor herhaling vatbaar.  
De Blauwkes-bingo eind januari, die door het plotselinge overlijden van Tjeerd Douma is 
komen te vervallen en ze hebben meegeholpen met de familiedag in juni waarvoor ze onder 
andere het organiseren van de verloting op zich hebben genomen. 
En niet te vergeten Super Saterday op 14 mei met een live optreden van Gaatze Bosma na 
de gewonnen wedstrijd tegen ONS Sneek, wat een grandioos groots feest was!! 
 
  

9. Sponsoring 
 
Sponsor COOP/PLUS in Buitenpost is eind 2019 begonnen met het gratis leveren van het 
fruit. De fruitschalen staan op de bar in de kantine. 
 
We waren dit seizoen helaas uitgeloot voor de Poiesz-sponsormuntenactie. 
 
Rabo clubsupport heeft een bedrag van €992,95 opgeleverd. Dit hebben we gebruikt voor de 
verbouwing van het ballenhok. 
 
Pranger-Rosier heeft kleding gesponsord voor de JO17-1. 
 
Daarnaast heeft De Haan-Westerhoff Zonwering diverse teams in de kleding gezet. 
 
Wat niet echt onder het kopje sponsoring hoort, maar wel een leuk bedrag heeft opgeleverd: 
De jeugd heeft een schoonmaakactie gehad voor de gemeente. Dit heeft €900,00 
opgeleverd. 
 

De Sponsorcommissie o.l.v. Peter de Vries, samen met Renze Schootstra en Bauke Jan 

Stuursma, hadden voor alle thuiswedstrijden van het eerste elftal een balsponsor gevonden 

en daarnaast veel nieuwe reclameborden en Sponsorpakketten verkocht. 

 

10. 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. De aangepaste statuten zijn tijdens de vorige ALV ook goedgekeurd door de 

aanwezige leden. 
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Rudi Stuursma en Sybrig Banga zijn naar Sekuer notarissen geweest en hebben de 

aangepaste statuten getekend. 

 

11. Beleidsplan 

Wietse van der Veen heeft zich dit jaar gebogen over het beleidsplan van VV Buitenpost. We 

hebben regelmatig samen vergadert hierover. Het beleidsplan ligt nu klaar om gedrukt te 

worden.  

Tevens willen we benadrukken dat we blij zijn dat Wietse van der Veen besloten heeft nog 2 

jaar langer te blijven als hoofd jeugdopleiding. 

 

12. Verduurzamingsmaatregelen 

Rinze Fokkema en Andries Hofstra onderzoeken en maken op dit moment een rapport op 

voor verduurzamingsmaatregelen voor ons sportpark De Swadde. O.a. zonnepanelen, 

warmtepomp, enz. We melden ons volgend seizoen weer aan voor Rabo-clubsupport met 

als doel deze verduurzamingsmaatregelen. 

 

Tot slot 

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

benadrukken dat we zonder vrijwilligers niet zo’n mooie en bloeiende vereniging zouden zijn. 

 

 

 

We hopen weer op een sportief seizoen!! 

 


