NOTULEN
Algemene ledenvergadering Voetbalvereniging Workum
Wanneer:
Tijd:
Waar:

vrijdag 9 december 2016
aanvang 20.00h
bestuurskamer it Stjurhus

Aanwezig: Peter Lammers (voorzitter), Sjerp Jan Hofman (penningmeester), André Visser
(technische zaken) Hero van Manen (sponsorzaken), Corina Nota (secretaris), Hielke
Bandstra, Germ Weitenberg, Feike Sjoerds, Albert Schootstra (pers), Gerlof van der Zee,
Jolle Harkema, Richard de Vries, Klaas Haanstra, Broer Wiebe de Ringh, Marten Sjoerds,
Hessel Wesselius, Rients Galema, Edward Flapper, Jetze Jellesma, Luitzen Wesselius,
Dennis Galema, Bauke de Ringh, Rients de Jager.
Afmeldingen: Lammert Harkema, Geert Jan van der Meer, Jan Bangma, Jan Wietze Blok,
Dirk Wielinga, Barry Lammers, Arjen Hoekstra, Hiddo Visser en Sytse Jan Wouda.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij bedankt de sponsoren,
vrijwilligers en supporters voor hun steun het afgelopen seizoen.
Inkomsten
Nu de subsidiestromen zijn opgedroogd is de club genoodzaakt om andere
inkomsten bronnen aan te boren. Hierbij wordt de club gesteund door
onderstaande sponsorgroepen.
a. Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is nieuw. Deze is dit jaar opgericht en bestaat uit Klaas
Haanstra, Patrick Overwijk en Wesly Schippers. Het doel van de
sponsorcommissie is om te kijken hoe we de club een financiële injectie kunnen
geven, zodat we de contributie laag kunnen houden. Vaak komen we bij
dezelfde groep bereidwillige middenstanders terecht als het om sponsoring
gaat. Bijna de hele middenstand van Workum doet wel aan enige vorm van
sponsoring bij VV Workum. De sponsorcommissie gaat daarom op zoek naar
nieuwe sponsormogelijkheden, zonder daarvoor weer dezelfde sponsors te
benaderen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de huidige
sponsoren.

b. Club van 50.
De club van 50 is halverwege vorig seizoen opgericht door Peter van der Vlugt,
Jan de Jong en Taco Nota. Deze club is bedoeld voor particulieren, teams,
vriendengroepen etc. en is bedoeld als aanvulling op de OSJVW, die bedoeld is
voor middenstanders. Inmiddels zijn er al 27 leden. Ieder lid betaalt € 50,- voor
een plaats op het bord van de club van 50 in de kantine. De leden bepalen waar
het geld naar toe gaat. De club mag wel een voorstel doen.
c. Osjvw
De Osjvw is al een bekend begrip binnen VV Workum. Ondernemers van Workum
hebben zich hierin verenigd om het jeugdvoetbal te ondersteunen. Ook dit jaar
weer dank voor hun geweldige bijdrage aan het jeugdvoetbal. Naast de bijdrage
voor prijzen, VTON, patat voor kampioenen etc. hebben we dit jaar ook 2
nieuwe jeugddoeltjes van hen gekregen.
Trainers
De voorzitter bedankt de trainers van de A en B selectie, Arjen Hoekstra en
Arend Weerman voor hun bijdrage en inzet voor onze club. Zij nemen na dit
seizoen afscheid en gaan een nieuwe uitdaging aan. Op dit moment zijn we
bezig met de sollicitatierondes voor de nieuwe hoofdtrainer.
Kleedkamers
Als de nieuwe Rolpeal wordt gebouwd, zullen onze kleedkamers sneuvelen. We
zijn bezig hier compensatie voor te regelen bij de gemeente of de Stichting.
Hoe en wat is nog niet duidelijk, maar we zijn er mee bezig. Er zijn al een
aantal gesprekken over geweest met de gemeente. Wethouder Stoker is helaas
uit de running door een motorongeluk. Hierdoor loopt een en ander vertraging
op. Wethouder Offinga neemt het van hem over. We zijn bezig een afspraak
met de gemeente en het Stichtingsbestuur te maken. We hebben 3 voorwaarden
gesteld; 1. financiële compensatie ivm sloop kleedkamers, 2. renovatie van het
C-veld en 3. upgrade van het overgebleven ½ B-veld.
Presentatiegids
Dit jaar komt er weer een presentatiegids. Met vereende krachten is er weer
gewerkt aan deze presentatiegids. Hij is zo goed als klaar en ligt bij de drukker.
Het is de bedoeling dat de gids voor de kerst in Workum huis aan huis wordt
bezorgd. Het was helaas niet mogelijk om de gids klaar te hebben voor de
koekactie, want dan had hij mee bezorgd kunnen worden. We willen voor het
rondbrengen daarom een beroep doen op de oudere jeugd.
Afscheid
De voorzitter geeft in een emotionele terugblik aan dat dit, na 13 jaar, zijn
laatste jaar als voorzitter van VV Workum zal zijn.
2. Vaststellen agenda en ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken. De afmeldingen worden voorgelezen.
3. Notulen vorige jaarvergadering 2014/2015
Geen op of aanmerkingen. Ongewijzigd vastgesteld.

4. Bestuurswisseling
André Visser geeft uitleg over de nieuwe opzet van het bestuur. Hij legt uit hoe
hij bij het bestuur betrokken is geraakt en geeft zijn visie op het functioneren
van een Hoofdbestuur. Hierover is volop gediscussieerd binnen het bestuur in
het afgelopen seizoen. In de voorgaande jaren waren de bestuursleden
voornamelijk bezig met de uitvoerende taken. Hierdoor hadden ze het te druk
om ook de lange termijnvisie te bepalen: waar willen we naartoe en waar willen
we staan over een aantal jaren? Beslist geen verwijt. Maar een bestuur moet
zich ook aanpassen aan de tijd, willen we over 5 jaar ook nog een goed lopende
club zijn. Het bestuur gaat zich daarom vanaf nu meer richten op de langere
termijn visie. De uitvoerende taken zijn minstens zo belangrijk, maar horen niet
(meer) in het bestuur. Bij de selectie van de bestuursleden nieuwe stijl zijn 3
criteria belangrijk:
1. capabel
2. tijd
3. plezier
Afscheid bestuursleden
Hero, Jan en Jan Wietze hebben, gelet op het bovenstaande, aangegeven niet
meer in het bestuur te willen. Hero blijft wel de taken doen waar hij plezier
aan beleefd en hij qua tijd kan waarmaken. Hij heeft er voor gekozen om niet
langer onderdeel van het bestuur te zijn. Jan en Jan Wietze hebben er voor
gekozen om helemaal afscheid te nemen. Hero, Jan en Jan Wietze worden
bedankt voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.
Organogram
Het organogram van de nieuwe bestuursopzet wordt gepresenteerd en
toegelicht. Het bestuur bestaat volgens de nieuwe opzet uit 8 personen. Voor
een aantal functies zijn inmiddels personen gevonden die qua achtergrond,
kennis en clubhart (capabel, tijd en plezier) aansluiten bij de functie.
Hieronder de verdeling en de bemensing tot nu toe. De leden worden gevraagd
om hun goedkeuring voor de nieuwe opzet en de nieuwe bestuursleden.
Voorzitter: Vacant (na dit seizoen)
Secretaris: Corina Hernamdt
Financien: Klaas Haanstra in combi met Sjerp Jan Hofman
Gebouwen en terreinen: Luitzen Wesselius
Voorzitter Jeugdvoetbal: vacant
Voorzitter Zaalvoetbal: Sytse Jan Wouda
Voetbaltechnische ondersteuning: André Visser
Algemene ondersteuning: Hiddo Visser
De vergadering kan zich vinden in de nieuwe opzet. De nieuwe bezetting van
het bestuur krijgt applaus. André, Sytse Jan, Hiddo, Klaas en Luitzen worden
daarmee unaniem welkom geheten in het bestuur.
5. Financieel verslag
Het financieel verslag wordt doorgenomen en toegelicht door de
penningmeester. In het seizoen 2015-2016 is er een contributieverhoging
doorgevoerd. De contributieopbrengsten zijn daardoor aanzienlijk gestegen.

Gelet op de overige Friese verenigingen, is onze contributie nog altijd 15% lager
dan de gemiddelde contributie van de overige verenigingen.
We willen het voetballen zo laagdrempelig mogelijk houden. Daarom willen we
ook de contributie zo laag mogelijk houden. Dit houdt in dat we een andere
manier moeten vinden om de wegvallende subsidies en tegenvallende inkomsten
te compenseren. Hiervoor hebben we onder andere de sponsorcommissie in het
leven geroepen. Daarnaast hebben we de trainingskosten voor volgend seizoen
omlaag weten te brengen.
6. Verslag kascommissie
De penningmeester wordt decharge verleend. Hielke Bandstra en Broer Wiebe
de Ringh worden bedankt voor de kascontrole.
Kascommissie volgend jaar: Broer Wiebe de Ringh en Hessel Wesselius
7. Rondvraag
Vraag: Is de compensatie met de gemeente nog niet rond? Er wordt immers al
een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van de Rolpeal.
Antwoord: We zijn sinds eind 2015 al hierover in gesprek de gemeente. We
hebben goede hoop dat we eruit komen met de gemeente en/ of de Stichting.
Vraag: Hoe komt het straks met de kantine in de nieuwe Rolpeal, is voetbal
daar nog onderdeel van?
Antwoord: is nog niet helemaal duidelijk. De stichting heeft dit nog niet
duidelijk voor ogen.
Opmerking: er zijn veel onduidelijkheden mbt de nieuwe sporthal en
compensatie voor de voetbalvereniging. Het is zaak dat we met de gemeente
om tafel gaan en de compensatie zwart op wit te krijgen.
Antwoord: we hebben wethouder Offinga gemaild met wat er besproken is met
wethouder Stoker en wat onze voorwaarden zijn. Hierin is ook aangegeven dat
we zsm met gemeente en stichting om tafel willen.
*Opmerking van de notulist: op het moment van uitschrijven van de notulen
hebben we antwoord van wethouder Offinga op onze mail. Hij wil zsm met ons
en de stichting om tafel wil om de situatie te bespreken.
Doelpuntenactie
Klaas Haanstra geeft uitleg van wat de sponsorcommissie doet. Bijna heel mkb
Workum is al betrokken bij de club. Er wordt daarom naast bord- en
shirtsponsoren etc. ook gekeken naar andere inkomsten bronnen. Een daarvan is
de DOELPUNTEN actie. Alle teams kunnen hier aan meedoen. Teamleden
kunnen zich 6 weken lang laten sponsoren door familie, vrienden, bekenden. Zij
betalen een bedrag per doelpunt van het team. In de presentatiegids en op
doelpuntenactie.nl staat meer informatie hierover. Vanaf januari gaan we de
jeugd enthousiasmeren en aansporen om sponsoren te vinden. In mei worden de
opbrengst en de teams/spelers met de beste sponsorresultaten bekend gemaakt
tijdens het heiten en memmen voetbal.
Vraag: Wat doet V.V.Workum met de commotie rondom het kunstgrasveld?

Antwoord: we volgen het advies van de gemeente. Die zegt dat er gewoon
gespeeld kan worden. Iedere keer als er nieuws is, publiceren we dit op de
website.
Er zijn inmiddels monsters genomen door de gemeente. In februari komt er
uitsluitsel. We hebben ons ook aangemeld voor de gratis test van de
brancheorganisatie van de bandenfabrikanten. Deze test vindt plaats op 14
december a.s.
Kantine.
Peter legt zijn visie op de mogelijkheden van de kantine uit.
Vraag: Is het niet een idee om de kantineplannen van Peter uit te schrijven en
voor te leggen aan het stichtingsbestuur?
Antwoord: Peter denkt er over na om dit te doen.
Vrijwilliger van het jaar.
Jolle Harkema is dit jaar uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Hij wordt
geroemd als stille kracht, die nooit nee zegt en altijd bereid is om zijn club te
helpen. Zelfs als het eerste team hem benaderd om in het doel plaats te
nemen, doet hij dat. Zonder aarzelen. Hij krijgt een bloemetje en een fles met
inhoud voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Deze traditie is ingesteld door de huidige voorzitter. Hij zou graag zien dat het
bestuur deze traditie na zijn aftreden voortzet. Aldus beloofd.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering.

