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Locatie: De Swadde Buitenpost 

 

Aanwezig zijn: 

Namens het Hoofdbestuur:  
Rudi Stuursma, Rein Spoelstra, Ronnes Bloembergen, Paul Loonstra en Sybrig Banga. 
 
Leden:  
Alfred Stiksma, Jaap v.d. Heide, Wietse vd Veen, Roel Wijma, Jitske Kuiper, Tjitkse Kuiper,  
Kees Henstra, Albert Frijling, Wytze v.d. Meer, Jeannette Meijer, Martine Koopmans, Jacob Marc 
Kootstra, Jelte Cnossen, René Rispens, Joop de Haan, Jan Ploegsma, Rosanne Krabbenborg en  
Peter de Vries. 
 
Met kennisgeving afwezig:  
Willem Roorda, Paul Olijve en Bauke Jan Stuursma. 
 
 

1. Opening 

Rudi Stuursma heet alle aanwezigen hartelijk welkom bij de ALV van 2021.  
 
Mededeling:  
Consumpties zijn voor rekening van de club tijdens de vergadering.  
 
We zijn 1 minuut stil vanwege het overlijden van Gerrit Koster van de freedsploeg. Hij is in februari 
van dit jaar overleden aan corona. 
 

2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (20-11-2020) 

De notulen van vorig jaar stonden op de website en konden thuis door de aanwezigen gelezen 
worden.  
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen, dus de notulen ALV 2020 worden hierna goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken voor algemene ledenvergadering binnengekomen. 

Mededelingen: 

• Er is een brief van de gemeente gekomen inzake de verlichting rondom de velden. In 

november is de verlichting rondom het kunstgras op basis van garantie vervangen, met dank 

aan Aerolux. Er zijn nieuwe units met de nieuwste technieken geplaatst.  

• Vanaf heden moeten alle reparaties van lampen rondom de velden worden doorgegeven aan 

de gemeente. Geef het door aan Tom van Waarden of Ronnes Bloembergen en die geeft het 

dan weer door aan de gemeente. Niet meer zelf contact opnemen met b.v. De Haan 

Westerhoff, want dan wordt het niet vergoedt door de gemeente. 

• Er wordt volop aan het  beleidsplan gewerkt. Projectleider is Wietse v.d. Veen, waarvoor 

dank. 
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• Vrijwilligers: 

De mensen die hier bij de vergadering aanwezig zijn doen veel voor de club. Maar het blijft 

erg moeilijk om alle functies o.b.v. vrijwilligheid op te vullen. Mochten jullie iemand weten 

die iets voor de club wil doen, meld het svp bij het  hoofd- of jeugdbestuur. Dan pakken zij 

het op. Het Jeugdbestuur heeft b.v. nog een aantal vacatures. Die worden door Paul Loonstra 

op de website gezet als ze aan hem doorgegeven worden. 

 

 

4. Jaarverslagen Hoofd- en Jeugdbestuur en senioren 

Van het hoofd- en jeugdbestuur en de seniorencommissie zijn jaarverslagen geschreven en deze zijn 

ook op de website geplaatst en hebben de aanwezigen thuis door kunnen lezen. 

Er worden geen vragen en/of opmerkingen over gesteld/gemaakt.  Voorzitter bedankt allen die de 

verslagen hebben geschreven. 

5. Jaarverslag penningmeester 2020/2021 

Penningmeester Rudi Stuursma brengt verslag uit van de balans, winst- en verlies rekening en toont 

de begroting 2021/2022 op groot scherm. 

Een paar punten uitgelicht: 

• Er is een 1e afschrijving geweest voor het nieuwe ballenhok. Het hele ballenhok wordt in de 

winterstop door KEMA onder handen genomen, inclusief nieuwe ballenrekken. 

• We hebben ca. 20 leden die lid zijn en waarvan de contributie via het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur loopt. 

• Door corona hebben we weinig inkomsten uit de kantine en zijn er ook minder entreegelden 

binnengekomen. 

• We hebben wel van diversen COVID subsidies gebruik gemaakt, zoals de TASO en de NOW 

regelingen. 

• Er hebben vanwege COVID een paar donateurs opgezegd. 

• De online Bingo, de Poiesz muntenactie en het Rabo clubsupport hebben veel geld 

opgeleverd. Met name de online Bingo was een groot succes. 

• De gemeente heeft afgezien van huur velden vanwege corona. En ook hadden we geen 

zaalhuur i.v.m. corona, omdat er geen gebruik van de zalen is gemaakt. 

 
Door de prima presentatie en uitleg hebben de aanwezige leden geen vragen. 
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6. Verslag kascommissie (Josefien Kooistra en Martine Koopmans) 

Josefien Kooistra en Martine Koopmans hebben de cijfers van afgelopen seizoen namens de 

kascommissie doorgenomen en de cijfers zijn goedgekeurd. De vergadering verleent daarom 

decharge aan de penningmeester voor de cijfers van het seizoen 2020-2021.  

 

7. Verkiezing leden kascommissie 

Josefien Kooistra heeft haar 2 jaar volgemaakt en heeft Miryam de Jong gevraagd voor de 

kascommissie. Zij heeft toegestemd voor de komende 2 jaar en alle aanwezige leden gaan akkoord. 

Martine en Miryam zullen dus volgend jaar de kascommissie vertegenwoordigen en hier verslag van 

uitbrengen in de volgende ALV. 

  

8. Vaststelling begroting 2021/2022 

Penningmeester Rudi Stuursma geeft wederom aan dat het moeilijk is om een begroting te maken in 

tijden van COVID-19. De kosten van diverse zaken zijn hetzelfde gebleven maar gebaseerd op een 

heel seizoen en niet op een coronaseizoen.  

De cijfers zijn altijd van 1 juli t/m 30 juni.   

Qua sponsoring blijft alles zo’n beetje hetzelfde. 

Geen inkomsten uit de landelijke KNVB beker maar we hebben wel districtsbeker. 

De lotenactie staat wel weer op het programma. We moeten maar even afwachten hoe dat komt. 

Club van 100: alle kosten die de jeugdcommissie maakt, worden vergoedt vanuit de club van 100. 

Overige personeelskosten  vallen flink hoger uit omdat het moeilijk is om vrijwilligers te krijgen, m.n. 

ook scheidsrechters. In het seizoen 2022/2023 moet het budget wsch. behoorlijk omhoog om overal 

nog trainers voor te vinden. 

Energie:  
De begroting is voor de kascontrole op gemaakt. Echter 1 week geleden kregen we het bericht dat 
ons 3-jarig contract in december afloopt. €14.000 per jaar wordt per januari waarschijnlijk ongeveer  
€40.000 per jaar. Er wordt nu dus geen 3-jarig contract afgesloten, maar een contract voor 1 jaar. 
Variabel tarief zou nog duurder uitvallen. Daarom het verzoek van Rudi Stuursma om niet onnodig 
lampen te laten branden enz. 
Te hopen dat volgend jaar de energieprijzen weer snel dalen.  Rudi  Stuursma heeft een brief naar 

gemeente gestuurd of er ook een compensatie komt voor verenigingen. 

De leden geven goedkeuring aan de begroting. 
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9. Verkiezing bestuursleden 

Paul Loonstra is aftredend, maar Paul wil nog wel een periode door. Hij stelt zich dus herkiesbaar. 

Alle aanwezigen gaan akkoord. 

Helaas is het ons als hoofdbestuur tot op heden nog steeds niet gelukt om een geschikte voorzitter te 
vinden. De zoektocht zal onverminderd doorgaan.   
Het hoofdbestuur is bereid om mee te denken in oplossingen, bv dat de voorzitter niet altijd mee 
hoeft naar wedstrijden.  
De combinatie voorzitter/penningmeester is voor Rudi Stuursma niet wenselijk. Maar op dit moment 
loopt verder alles prima door. Volgend seizoen vervalt de bestuursfunctie van Rudi.  
 
Alle commissies in de nieuwe structuur zijn grotendeels ingevuld en loopt nu. Het moet hier en daar 

nog verder gefinetuned worden.  De commissies worden ook vermeld in het beleidsplan en als dit 

klaar is, dan komt het op de website. 

 

10. COVID-19 en gevolgen voor V.V. Buitenpost 

Ondanks de enorme inzet van de jeugdcommissie/bestuur en hoofdbestuur zijn we toch heel veel 

leden kwijtgeraakt. Rond de 100. Er komen wel een aantal terug, maar wat de toekomst brengt, 

weten we niet, maar we blijven positief gestemd. 

Hoe is dit bij andere verenigingen? Dit is overal heel verschillend. De tijd zal het leren. 
Het heeft onze volle aandacht.  
 
Wat heeft dit financieel voor gevolgen? Gelukkig niet veel. Al is het voor de lange duur wel een 
achteruitgang in de contributie. We krijgen veel vergoedingen. Die moet je wel zelf aanvragen. Totaal 
hebben we ca. €45.000,00 aan subsidies binnengekregen tot nu toe. Met grote dank aan de 
penningmeester. We lopen op dit moment als club dus praktisch geen schade.  
 
Maar het blijft frustrerend. Wij doen als hoofd- en jeugdbestuur ons uiterste best en meer kunnen 
wij ook niet doen. Er zullen altijd mensen blijven die het niet overal mee eens zijn. 
Paul Loonstra probeert altijd binnen 48 uur na een persconferentie de COVID-pagina aan te passen 

op de website. 

Wietse v.d. Veen ziet binnen de jeugdbestuur-app veel onduidelijkheden.  
Bv: mogen ouders hun kind helpen bij aankleden in kleedkamers? Paul Loonstra geeft aan: mensen 
moeten ook hun gezonde verstand gebruiken. Het is niet te realiseren om ook nog vrijwilligers te 
vinden die bij de kleedkamers de QR-code willen scannen. 
 

Er wordt aangegeven dat bij VV Kollum de jeugd bij het hek afgezet kan worden en dan worden ze 

door vrijwilligers begeleid van begin tot eind van de wedstrijd. Na de wedstrijd worden ze ook  weer 

bij het hek terug gebracht. Ze worden niet alleen gelaten.  
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Iedere vereniging probeert op zijn eigen manier het beste er van te maken en iedereen doet zijn 

best. We kijken komende weken even hoe het gaat en bij problemen: Meld het bij het Hoofdbestuur. 

Dan kijken wij weer verder en proberen we het zo goed mogelijk op te lossen. 

We hebben de gemeente om hulp gevraagd, maar die laten het ons zelf oplossen.  Eventuele kosten 

dienen we wel gewoon in bij de Gemeente Achtkarspelen geeft Rudi Stuursma aan. 

 

11. Goedkeuring aangepaste Statuten Voetbalvereniging m.b.t. WBTR 

De door Sekuer notarissen aangepaste statuten die voldoen aan de WBTR zijn eveneens op de 

website geplaatst en konden dus voor de vergadering worden gelezen door de aanwezigen. 

Door Sybrig Banga werd uitgelegd waarom de statuten aangepast moesten worden en Rudi Stuursma 

heeft alle aanwezigen op groot scherm mee laten lezen wat er aangepast is in vergelijking met de 

huidige statuten van 2019. 

De aangepaste statuten zijn al goedgekeurd door de KNVB en worden nu ook door alle aanwezigen 

goedgekeurd. 

Rudi Stuursma en Sybrig Banga gaan nu zo spoedig mogelijk naar Sekuer notarissen om de aangepaste 

statuten te tekenen. 

 

12. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen. 

 

13. Sluiting 

Rudi sluit de vergadering om 20:40 en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en zijn/haar inbreng. 

 


