
 
 
 
 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 12-december 2014 
 
 
 

Aanwezig: +/- 25 leden 
Afmeldingen: Jelger Westendorp, Arjen Hoekstra, Theo Bremer, Rients de Jager, Afke Weerstra en Hero 
van Manen. 

 
 
 

1.          Opening 
De voorzitter opent de  74ste jaarvergadering met een welkom aan iedereen. Het is voor 
het eerst in ongeveer 10 jaar dat de voorzitter niet om een minuut stilte hoeft te vragen. 
Dus kon er begonnen worden met de mededeling dat de trainer van het eerste een jaar 
verlenging kreeg van zijn contract. Ook werd genoemd dat de samenwerking met de 
trainers van het 1e Arjen Hoekstra en het 2e Arend weerman en de A1 Lammert 
Harkema bijzonder goed verloopt.  

 
De voorzitter vervolgt dat we volgend jaar 75 jaar bestaan en dat de vereniging het 
goed doet. Het eerste staat op een gedeelde 2e plaats. We zijn blij met de vrijwilligers 
die we hebben maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij. 
Arend heeft het ook prima naar de zin bij ons maar heeft het verlangen om eens een 1e 
elftal te krijgen wat overigens goed te begrijpen is. Wel hopen we dat hij ook gaat bij 
tekenen. Dit wordt in Januari bekeken. Ook de gastvrouwen zijn geregeld en er is een 
leuke groep dames die per toerbeurt gastvrouw zijn bij de thuiswedstrijden. Anita, 
Corina, Feikje en Coby. De extra kleedkamer krijgt ook al flink gestalte mede door het 
goede werk van Greeult, Herre en Meinderd Ook werd vermeld dat we blij zijn met de 
Activiteiten commissie en het rad van avontuur. Dit jaar ook voor het eerst meegedaan 
aan de grote club actie en dat heeft maar liefst rond de 2000 euro opgebracht met 
aftrek van kosten zal hier ongeveer 1500 euro van overblijven. Speciale dank voor het 
2e en de A1 die alle loten die ze hadden gekregen hebben verkocht. Ook de jeugd heeft 
goed hun best gedaan en vandaar dat we een flinke opbrengst hadden. Volgende keer 
gaan we voor een nog grotere! Ook de koekactie heeft weer flink geld opgebracht 1200 
euro en de jassen in de feesttent zo 500 euro! Al met al goed bezig. Verder nog de 
vermelding dat het hoofdveld is om te voetballen en niet om te spelen.Graag aandacht 
ervoor dat we dit ook uitdragen met elkaar en mensen er op aanspreken. Ook mag het 
scorebord bij alle wedstrijden op het hoofdveld gebruikt worden (door de trainer, 
leider.)  

 
 
 

2.          Vaststellen agenda en ingekomen stukken 
De agenda wordt onveranderd goedgekeurd en de secretaris doet melding van 
de formele afzeggingen. 

 
 
 

3.          Notulen vergadering 1 februari 2014  
De voorzitter stelt de vraag of er opmerkingen zijn over de notulen die reeds op de 
website stonden gepubliceerd. Dirk Wielinga stelt nog enkele vragen over het 
vrijwilligersbeleid, het is belangrijkom meer mensen te krijgen en het belang van een 
vrijwilligers coördinator werd weer onderstreept.  Het is van belang dat de taken 
inzichtelijk worden gemaakt en de vertaling erachter maken wat er dient te gebeuren 
en hoeveel werk als dat is. Lammert Harkema gaf aan dat René van Dam sport 



coördinator van de gemeente sudwest Fryslân hier wel wat in kon betekenen. Dit door 
de thema avond “meer vrijwilligers in korte tijd”.  
De notulen worden onveranderd vastgesteld en ondertekend door voorzitter Peter 
Lammers en secretaris Jan Wietse Blok. 

 
 
 

4.          Verkiezing bestuur 
De voorzitter neemt het woord om vervolgens  aftredend bestuurslid Jelger 
Westendorp en Jetze Jellesma te danken voor hun inzet in hun  periode als bestuurders 
van de VV Workum.  Dit werd onderstreept met een hand en een cadeau voor Jetze en 
omdat Jelger niet aanwezig was komt dat op een later tijdstip. 
 
5.          Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015 
Penningmeester Sjerp Jan  geeft een toelichting op het financieel verslag, dat tevens een half uur 
voor de vergadering ter inzage lag. Aan de orde komen onder andere sponsorgelden, contributies, 
zaal- en terreinhuur, energiekosten, acties en de opbrengsten vanuit de kantine die ten opzichte van 
vorig jaar ook weer teruggelopen zijn.   Ook het wegvallen van de jeugdsportsubsidie komt wederom 
ter sprake en raken we kwijt in 3 jaar daarvoor gaat ook de veld huur omlaag maar dat staat totaal 
niet in verhouding.  
Vanuit de zaal werden nog diverse vragen gesteld over onder andere de trainerskosten dat die 
ontzettend hoog zijn maar dat gaat de kwaliteit van het voetbal wel verhogen. Willen we als vereniging 
ook in de toekomst een rol spelen is dit wel goed. Ook werd er de vraag gesteld of er ook geld 
gereserveerd werd voor de bouw van de kleedkamers en daarop werd geantwoord dat dit niet het 
geval was maar er ook vrijwilligers waren die materialen en diensten beschikbaar stelden. Net als 
voorgaand jaar kwam ook naar voren of bij de diverse commissies de financiën ook inzichtelijk waren  
Hier zijn we als penningmeester en bestuur en commissies  nog niet mee bezig geweest maar pakken 
we wel op. Ook de opmerking over de tegenvallende opbrengst door donateurs kwam ter tafel, de 
reden is bekend en het is de taak van het bestuur om hierover na te denken. Alle vragen werden door 
de penningmeesters voldoende en goed beantwoord en daarmee werd het financiële verslag en de 
begroting 2014/2015 goedgekeurd. 

 
 
 

6.          Verslag van de kascommissie 
Aangezien beidde leden van de Kascommissie afwezig waren werden de bevindingen van de 
kascommissie voorgelezen door Sjerp Jan. De kascommissie (Rients de Jager en Afke Weerstra) hebben 
tijdens hun controle geen onregelmatigheden kunnen vaststellen wel hebben ze geconstateerd dat 
ondanks de opmerkingen van vorige keer er nog steeds geen volledig zicht en grip is op de diverse 
boekhoudingen/kasboeken van de diverse subcommissies. Hierdoor is er geen controle mogelijk op de 
rechtmatigheden van de inkomsten en uitgaven van deze sub commissies. Geconstateerd is dat ten 
aanzien van de hoofdboekhouding geen uitgaven en inkomsten zijn geboekt is ten opzichte van deze 
subcommissies. Geconstateerd moet worden dat wederom het totale financiële overzicht binnen de 
voetbalvereniging niet inzichtelijk is. Wederom een dringend advies om invulling te geven aan het borgen 
van de controle op de inkosten en uitgaven van de totale vereniging.. 
De jaarrekening wordt zodoende goedgekeurd. Afke Weerstra zal volgend jaar met Hielke Bandstra de 
boeken gaan controleren. 
 
 
 

7.          Voorstel contributieverhoging 2015-2016 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de noodzaak van nogmaals  een contributieverhoging per 
1 september 2015. Onder anderen de afbouw van de jeugdsportsubsidies speelt hierin een rol.  Ook 
de contributies van de omliggende voetbalverenigingen zijn weer bekeken en ook deze keer is de 
conclusie dat de vv Workum nog steeds een relatief lage contributie kent. De vergadering gaat 
akkoord met onderstaand voorstel. 

DEF verhogen van € 80 naar € 85 
Junioren verhogen van € 100 naar € 105 
Senioren verhogen van € 135 naar € 145 



Algemeen lid van € 40 naar € 50 
Veld en zaal in combinatie verhogen van € 210 naar € 225 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Doordat het de derde verhoging op rij is 
hopen we dat we volgend jaar dit niet hoeven te doen. 
 

 
 

8.          Technische Commissie 
Marten Sjoerds presenteerde een vernieuwend plan voor de technische commissie. Hij vertelde dat 
de TC nu te weinig zichtbaar was en dat de TC was uitgebreid met Andre Visser en dat ze met elkaar 
bezig waren om meer structuur te krijgen binnen de commissie en daarmee binnen de vereniging. De 
TC wil doormiddel van het opstellen (opnieuw herschrijven) van het beleidsplan een beter 
framewerk creëren door de hele vereniging heen. Door de toetreding van Andre aan de commissie 
blazen we de TC nieuw leven in en proberen we er een goede structuur in te krijgen. De TC moet een 
duidelijk gezicht krijgen ook naar de jeugd toe moeten de lijnen al duidelijk zijn. Andre treed vanuit 
de TC ook toe aan het bestuur van de vereniging zodat de lijnen kort zijn en we beter aangesloten 
blijven als vereniging. Het technische en selectie beleidsplan moet er tussen april en juni volgend jaar 
zijn. Kortom het is tijd voor professionalisering, proactief in plaats van reactief en structuur. Mooie 
woorden vanuit de TC en gaan de samenwerking in de toekomst met vertrouwen tegemoet. De 
voorzitter bedankt Marten Sjoerds voor zijn verhaal.  
 
 

9.        Bouw Kleedkamers 
 
Er is een tekening gemaakt door Greeult door de zaal gegaan waarop staat hoe de kleedkamer eruit 
komt te zien maar ook de overdekte tribune.  Ook staat er een terras op de tekening waar de ouders 
kunnen zitten om van de jeugd op het veld te genieten. We mogen trots zijn op de vrijwilligers die bezig 
zijn met de “schoollokalen” en er wordt hard gewerkt om daarvan 2 kleedkamers te maken. Het is mooi 
om te zien dat er allerlei vrijwilligers tijd of materialen beschikbaar stellen om deze kleedkamers af te 
krijgen. Er wordt gestreefd om dit voor het 75 jarig bestaan klaar te hebben.  
 
10.     rondvraag 
 
Dirk Wielinga stelt  de vraag of we volgend jaar ook weer een presentatiegids krijgen, we hebben al 2 
keer zo’n mooie gids gehad maar het is de bedoeling dat we aankomend jaar een Jubileum gids krijgen. 
Dit in verband met ons 75 jarig bestaan. Achter de schermen word al druk gewerkt. Ook de vraag of het 
zaalvoetbal ook bij de VV Workum hoort en hoe het dan financieel zit. Op dit moment zijn er 3 
zaalteams waaronder 1 damesteam. Theo Bremer en Jolle Harkema zitten in het bestuur aldaar. Het is 
een algehele tendens dat het animo voor zaalvoetbal achteruit gaat.  
Herre Wil graag mensen (vrijwilligers) die met hem lijnen kan zeten 1 of 2 mensen zou mooi zijn, Piet 
Bandstra gaf te kennen dat hij wel wilde helpen. Ook gaf Herre te kennen dat binnen de vereniging 
discipline nodig is. Leiders en mensen moeten verantwoording nemen en het goede voorbeeld geven. 
Hiddo gaf aan best te willen helpen met schilderen maar dat het dan wel gecoördineerd moest zijn, en 
niet dat hij dan voor niks kwam. Ook kwam hij met een persoonlijke opmerking dat de vereniging kiest 
voor een buitenstaander kleding sponsor i.p.v. eigen leden. Peter heeft hier op ingehaakt en uitgelegd 
hoe het balletje is gaan rollen en dat ook textielstra een sponsor is.   Ook voor de website commissie 
wordt extra aandacht gevraagd door Hiddo daar ze maar met 2 of 3 man zijn en dat dit bijna niet te 
doen is. De website commissie moet minimaal uit5 personen bestaan en ook hij vraagt aandacht 
hiervoor. Met minder mensen is het niet te doen en de site is dan ook niet up to date. Ten slotte kwam 
de vraag nog uit de zaal hoe lang Peter nog voorzitter blijft binnen de vereniging waarop hij antwoorde 
dat hij met veel plezier het doet. 
Danny Bouwman gaat het beheer van de webshop doen. 
 
 
 
11.        Sluiting 



Tot slot sluit Voorzitter Lammers met een korte terugblik  en bedankt hierbij AC, sponsors, 
vrijwilligers en OSJVW. Ook de vrijwilliger van het jaar is een terugkerend item en na Herre Greeult en 
Loes is de vrijwilliger van het jaar is deze keer Jan Bangma die zich al jaren inzet voor de voetbal 
vereniging. Jan zat al 18 jaar in jeugdbestuur,10 jaar hoofdbestuur 5 jaar leider 4/5 jaar alle 
donderdagen en zaterdagen als coördinator voor de wedstrijden. De bloemen zijn dan ook voor Jan. 
De vergadering besluit met een welgemeend applaus. Waarna de voorzitter allen prettige feestdagen 
wenst en tot volgend jaar. 

 
 
 

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 12-12-2014, 
 
 
 
 
 

Voorzitter Peter Lammers                                                                   Secretaris Jan Wietse Blok 
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