Notulen Algemene Ledenvergadering
Seizoen 2019-2020
20-11-2020 V.V. Buitenpost
Locatie: De Swadde te Buitenpost

Aanwezig zijn:
Namens het Hoofdbestuur: Rudi Stuursma, Rein Spoelstra, Ronnes Bloembergen, Paul Loonstra en
Sybrig Banga.
Leden: Geert de Haan, Wietse vd Veen, Henk Kuiper, Tom van Waarden, Roel Wijma, Kees Henstra,
Peter de Vries, René Rispens, Josefien Kooistra, Rinze Fokkema en Joop de Haan.
Met kennisgeving afwezig:
Jacob Marc Kootstra, Jitske Kuiper, Paul Olijve, Anita van Houten, Bauke Jan Stuursma en Jasper
Bouma.

1. Opening
Voorzitter Rudi Stuursma heet iedereen om 19:30 welkom. Koffie en thee zijn gratis. Er kwam nog
een handhaver van de gemeente controleren, maar alles was prima geregeld. We zitten op 1,5 meter
afstand en aangezien er 16 personen zijn, mag het in de kantine i.p.v. digitaal. Alle aanwezigen
hebben een mail ontvangen met alle gegevens; agenda, notulen 2019 en jaarverslagen van het
hoofbestuur, jeugdbestuur en senioren.

2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (01-11-2019)
De notulen van vorig jaar zijn thuis door de aanwezigen gelezen.
Rudi Stuursma geeft nog een aanvulling door: Voor de wedstrijd Buitenpost-SC Heerenveen heeft
V.V. Buitenpost een vergoeding van €2.500,00 ontvangen van de stichting PR VV Buitenpost.
De notulen ALV 2019 worden hierna goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen voor algemene ledenvergadering
binnengekomen.

4. Jaarverslagen Hoofd- en Jeugdbestuur en senioren
Van de 2 besturen en de seniorencommissie zijn jaarverslagen geschreven en deze hebben de leden
thuis rustig door kunnen lezen. De enige opmerking is dat het damesvoetbal VR1 niet werd
benoemd in verslag senioren. Joop de Haan gaf als reden aan dat dit komt omdat VR1 pas dit seizoen
is gestart, voorheen was het MO19-1. Echter dit is niet juist. De VR1 was er vorig seizoen ook al.
Rudi Stuursma geeft nog even nadrukkelijk aan dat het Jeugdbestuur een ontzettend belangrijke spil
is binnen onze vereniging. Namens hoofdbestuur wordt het jeugdbestuur bedankt.
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5. Jaarverslag penningmeester 2019/2020
Penningmeester Rudi Stuursma brengt verslag uit van de balans, winst- en verlies rekening en toont
de begroting 2020/2021. Door de prima presentatie en uitleg hebben de aanwezige leden geen
vragen.
Nog even een paar zaken uitgelicht:
•

•
•
•
•
•
•

Er is in april een nieuwe koelcel geplaatst. Aan het begin van de competitie hebben we hier
goed gebruik van gemaakt. Vorige week hebben we een slimme meter gekregen en Rudi
Stuursma heeft gezien dat het verbruik wel 40-50% is gedaald. Dit komt ook wel door COVID19 en dus minder gebruik wordt erbij gezegd.
Er is een beregeningsinstallatie aangelegd en die is deze zomer goed gebruikt.
Het laatste jaar voor de bijdrage aan het kunstgrasveld door sponsoren is aangebroken,
waardoor de laatste Euro 4.000 inmiddels is ontvangen.
We hebben veel omzetbelasting terug gekregen. Er is veel ingekocht (koelcel), maar geen
omzet gedraaid.
Het is nog niet duidelijk wat Achtkarspelen teruggeeft aan huur voor het geen gebruik maken
van de velden.
Er heeft een grote reparatie van de graszitmaaier plaatsgevonden, welke als verplichting is
opgenomen.
Dit jaar is er geen lotenactie gehouden i.v.m. COVID-19.

6. Verslag kascommissie (Ronnes Bloembergen en Josefien Kooistra)
Ronnes Bloembergen en Josefien Kooistra 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 2019-2020.

7. Verkiezing leden kascommissie
Ronnes Bloembergen heeft z’n 2 jaar volgemaakt en Josefien Kooistra heeft Martine Koopmans
gevraagd voor de kascommissie. Zij heeft toegestemd voor de komende 2 jaar en alle aanwezige
leden gaan akkoord. Josefien en Martine zullen dus volgend jaar de kascommissie
vertegenwoordigen en hier verslag van uitbrengen in de volgende ALV.
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8. Vaststelling begroting 2020/2021
Penningmeester Rudi Stuursma geeft aan dat het moeilijk is; hoe moet je een begroting maken in
tijden van COVID-19.
De cijfers zijn altijd van 1 juli t/m 30 juni.
Aan het begin van het seizoen zijn er 2 wedstijden gespeeld met een topopbrengst, maar daarna
moest de kantine weer dicht.
Het aantal sponsoren is hetzelfde gebleven, maar we hadden wel ledenverlies. Na september zijn er
gelukkig wel weer een paar leden bijgekomen. Hopelijk dat er na COVID-19 nog meer leden bij- of
terugkomen.
Nog niet meegenomen is het feit dat we door de 1e ronde in KNVB beker zijn gekomen. Echter zijn
we in de 2e ronde met strafschoppen uitgeschakeld. Het heeft de club wel €8.500,00 opgeleverd.
Vorig jaar is er tijdens de ALV gevraagd om de contributie met 2% te verhogen, maar i.v.m. COVID-19
hebben we dit niet gedaan, omdat mensen de contributie gewoon doorbetalen, terwijl er geen
wedstijden werden gespeeld enz.
Er wordt gevraagd of de contributie volgend jaar wel ongeveer 2% (€3,00 per jaar) omhoog kan. Alle
aanwezigen gaan akkoord.

9. Verkiezing bestuursleden
Jenny Veenstra heeft in april te kennen gegeven te willen stoppen als secretaresse. Al vrij snel is
Sybrig Banga benaderd. Zij zou vanaf deze ALV beginnen, maar is door omstandigheden al aan het
begin van het seizoen begonnen. Er wordt nog officieel toestemming gevraagd aan de aanwezigen en
iedereen is akkoord dat Sybrig secretaresse wordt.
Aangezien het hoofdbestuur een klein clubje was, is Ronnes Bloembergen gevraagd om ook weer in
het hoofdbestuur plaats te nemen als algemeen lid. Ronnes en alle aanwezigen gaan hiermee
akkoord.
Helaas is het ons als hoofdbestuur tot op heden nog niet gelukt om een geschikte voorzitter of
penningmeester te vinden. De zoektocht zal onverminderd doorgaan.
Rudi Stuursma geeft aan dat het veel werk is om voorzitter EN penningmeester te zijn. Paul Loonstra
geeft aan dat het voor Rudi zelf ook niet gezond is. We hopen dat Rudi er de volgende ALV met maar
één pet op zal zitten.
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Wat houdt mensen tegen wordt er gevraagd. Mensen hebben veelal niet veel zin in een vaste
functie. Een klusje afmaken is prima, maar dan moet het voor veel mensen klaar zijn. We kijken ook
wel naar jonge jongens binnen de vereniging, maar die vinden zichzelf vaak nog te jong.
Mensen denken waarschijnlijk ook dat het heel veel werk is om voorzitter te worden en ook om dit
naast je werk te doen. Rudi kan niet aangeven hoeveel uur het kost. Het hangt van veel factoren af.
Maar je hoeft bijvoorbeeld echt niet elke week mee naar het 1e. Rudi geeft aan dat hij dit een leuke
ontspanning vindt, maar als een nieuwe voorzitter dit niet wil, dan wil bv. Paul Olijve of iemand
anders die vaak meegaat hierin ook wel waarnemen. Je kunt de taken ook verdelen.
In een normaal seizoen heb je ongeveer 1x in de 6-8 weken een vergadering van de COH/KNVB als je
in de hoofdklasse speelt.
Voorzitter zijn is minder werk dan penningmeester. Als penningmeester en bijbehorende zaken is
Rudi ongeveer gemiddeld 15-20 uren per week bezig voor de club. Ene week wat meer andere week
wat minder.
Mocht er een nieuwe voorzitter gevonden worden, dan krijgt deze ook nog coaching. Hij of zij
kunnen altijd ruggenspraak houden met Rudi of bv. met Paul Olijve. Rudi heeft ook nog regelmatig
even overleg met Paul en bv. Jan Douma. Daar hebben ze geen moeite mee om dat te doen.
Een voorzitter is representatief voor de club en je moet wel kunnen praten voor een groep. Maar
Rudi kent bijvoorbeeld ook niet iedereen in Buitenpost en omstreken en hij en TC zoekt hulp bij
anderen voor het vinden van goede trainers voor de club. Wij als bestuur zullen de nieuwe kandidaat
steunen. We hebben elkaar nodig.
Penningmeester moet wel regelmatig zijn zaken bijhouden. Anders is het niet te doen, daarvoor zijn
wij te groot. Kan het misschien ook naar een administratiekantoor? Dat kan, maar of het wenselijk is.
Maar heel veel langer 2 functies bekleden is niet gezond.
Er zijn vandaag 11 leden en 5 bestuursleden op de ALV. Waar zijn de andere 150 leden dan? Het is
jammer dat er zo weinig animo voor is. We zien het ook terug bij aanstellingen van trainers voor
ploegjes. De laatste jaren is het bijvoorbeeld ook veel moeilijker om voor elke ploeg trainers te
vinden. We ontkomen er als club niet aan om straks meer betaalde trainers aan te stellen als dit niet
veranderd. We hebben een stuk of 6 trouwe sponsoren, waarvan de Haan Westerhoff onze grote
Hoofdsponsor is, zonder de andere sponsoren tekort te doen. Maar wel altijd dezelfde. We moeten
op zoek naar meer sponsoren, dan wel bordsponsoren, om bv. dit mogelijk te maken.
We zijn een gezonde, gezellige club met veel vrijwilligers en leuke mensen in het hoofdbestuur. Als je
geen hulp krijgt van vrijwilligers, is het ook niet te doen.
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10. Stand van zaken nieuwe commissiestructuur
Doel was om een aantal commissies op te richten om het hoofdbestuur te ontlasten.
Iedere commissie heeft z’n eigen verantwoordelijkheid binnen het beleidsplan van V.V. Buitenpost.
Activiteitencommissie; Deze wordt steeds actiever. Karaoke was een groot succes en komende
vrijdag wordt er een bingo gehouden.
Accommodatiecommissie; Hoofdbestuur geeft alles door aan Tom van Waarden en die geeft het door
aan De Freedsploeg. De Freedsploeg verdient heel veel waardering. Het hoofdbestuur hoopt nog
heel lang met de Freedsploeg te mogen samenwerken. Nogmaals heel veel dank namens het bestuur
aan de Freedsploeg.
Voor wat grotere projecten zoeken we nog een coördinator. We willen bijvoorbeeld nu het ballenhok
aanpakken.
Sponsorcommissie; De inkomsten vallen tegen zegt commissielid Peter de Vries. Eind vorig jaar is de
sponsorcommissie gestart. Focus is in 1e instantie bordsponsoring rondom hoofdveld. De bedoeling is
om hele hoofdveld vol te krijgen. Maar dit gaat maar mondjesmaat. Veel mensen willen het nu even
niet. Er zijn wel een aantal leuke sponsoren bijgekomen maar het loopt niet hard. Tom van Waarden
geeft aan dat er toch best wel veel borden bijgekomen zijn. De doelstelling was in elk geval 20
borden, maar dit zijn er toch nu toe nog maar 10. Maar de sponsorcommissie gaat vrolijk door.
Weten we nog mensen die een bord willen sponsoren, geef het door!!!! BV ZZP’ers.
Kantinecommissie; Ronnes Bloembergen regelt alles zelf en zoekt waar nodig vrijwilligers erbij en dit
gaat prima.
Ledenadministratie; Aukje Bouma is vorig jaar gestopt. Toen heeft Rudi Stuursma dit 3 maanden
gedaan en sinds vorig jaar oktober heeft Telma Bloembergen het overgenomen. Nieuwe leden,
overschrijvingen, adreswijzigingen enz.
Communicatie; Paul Loonstra doet alle social media, nieuwsberichten en wedstrijdverslagen en dit is
veel werk. Hielke Jan Ellens doet ook veel, maar wil ook wel wat afstaan. We staan goed op de kaart
en dit willen we graag zo houden. Daarom hebben ze met een paar jongens bij elkaar gezeten. Jacco
Kazemier, Pier Schotanus en Daan Zorgdrager zijn 3 enthousiaste jonge jongens die mee plaats
nemen in de communicatiecommissie. Zij willen graag, maar moeten nog wat ondersteund worden.
Dit is ook mooi voor de toekomst.
Vertrouwenspersoon; Rudi Stuursma heeft regelmatig een kort gesprek met vertrouwenspersoon
Henriëtte Talstra. Zijn er dingen gebeurd bij de club dan? Nee, niet bij de club, maar wel bij andere
clubs. We moeten blij zijn dat we een vertrouwenspersoon hebben die niet in het bestuur zit. Als er
iets is brengt ze Rudi Stuursma op de hoogte, zonder naam en toenaam en hoe en wat. Positief is dat
er binnen de club geen voorvallen zijn geweest. Henriëtte heeft aangegeven wel door te willen gaan
met deze functie.
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Voetbalondersteunende commissies; Ronnes Bloembergen en Rudi Stuursma als luisterend oor zitten
hierin en Jan Douma heeft dit seizoen een begeleidende rol waar nodig. Zij bekijken hoe de teams en
trainers voor volgend seizoen er uit komen te zien.
Scheidsrechtercommissie; Jacob Marc Kootstra en Jelte Cnossen zitten hierin en Joop de Haan
assisteert.
Toernooicommissie; Hebben we eigenlijk niet meer. Kan de activiteitencommissie dit doen vraagt
Henk Kuiper. Ligt meer bij het jeugdbestuur wordt aangegeven.
Wedstrijdsecretaris senioren; Joop de Haan
Wedstijdsecretaris junioren; Jitske Kuiper

11. COVID-19 en de gevolgen voor V.V. Buitenpost
We weten niet hoe het komt.
Plan B wordt het genoemd door KNVB. KNVB gaat er vanuit dat alles weer losgaat op 23 en 24
januari. Ze denken dat dan de competities weer worden hervat en dat op de persconferentie van 8
december gezegd wordt dat trainingen weer mogen worden hervat. Ze geven hierbij 3 opties en
willen van alle hoofdbesturen voor woensdag 24 november hun optie horen.
Optie 1; alles weer uitspelen. Op Hemelvaart, Pasen, door de week enz. alle wedstrijden inhalen.
Nadeel dat als je bv naar Amsterdam moet, de spelers soms om 3 uur ‘s middags al vrij moeten
nemen
Optie 2; 1e competitiehelft vervalt, 2e competitiehelft begint iedereen weer met 0 punten.
0ptie 3; Hoofdklasse geografisch opnieuw indelen en dan nieuwe gehele competitie starten.
Complimenten voor het jeugdbestuur voor de jeugdtoernooien die ze organiseren op de zaterdagen.
Het sociale gebeuren is ook belangrijk binnen een voetbalvereniging. We moeten elkaar enthousiast
houden en hopen dat we over een tijdje weer een feestje kunnen vieren op De Swadde.
Maar we zijn gelukkig een financieel gezonde club.
BOA’s zijn geweest aan het begin van het seizoen. Ze waren positief over hoe we het allemaal
geregeld hebben.
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12. Rondvraag
Tom van Waarden:
Er kwam afgelopen vrijdag iemand van de gemeente en die wil graag dat de goals van de kunstvelden
gehaald worden. Ze borstelen de kunstvelden niet als de goals erop staan. Rudi zit dinsdag bij de
gemeente en dan zal hij vragen of ze aan kunnen geven wanneer ze komen, zodat de goals op tijd
van het veld gehaald kunnen worden.
Rinze Fokkema:
Complimenten naar hoofdbestuur i.v.m. COVID-19 organisatie!

13. Sluiting
Rudi sluit de vergadering om 21:30 en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de inbreng.
Zijn er vragen, stel ze vooral! Wel thuis en blijf gezond!

