
 
 
Algemene ledenvergadering Voetbal Vereniging Workum 
Wanneer: vrijdag 18 december 2015 
Tijd: aanvang 20.00h  
Waar: bestuurskamer It Stjurhus 
 
Aanwezig: Peter Lammers (VZ), Jan Bangma, Hero van Manen, Sjerp Jan  
Hofman, André Visser,  Corina Nota, Hiddo Visser, Durkje Feenstra, Arjen Hoekstra, Feike Sjoerds,  
Hielke Bandstra, Germ Weitenberg, Jelmer Jellesma, Rients Yntema, Ruben Ybema, Broer Wiebe, 
Gerlof van der Zee, Lammert Harkema, Richard de Vries. 
 
Afmeldingen: Jan Wietze Blok, Dirk Wielinga, Barry Lammers, Jolle Harkema, Luitzen Wesselius, 
Jetze Jellesma. 
 
Agenda 
punt 

NOTULEN 

1.  Opening 
 De  voorzitter opent de vergadering om 20.05h en heet de aanwezigen welkom. Hij 

begint met het verzoek om een minuut stilte ter nagedachtenis aan oud lid Tiemen 
Boersma, die dit  jaar helaas is overleden. 
 
Na de minuut stilte neemt de voorzitter het afgelopen jaar in vogelvlucht door. 
 
Vrijwilligers 
Als eerste bedankt hij alle vrijwilligers die ook dit jaar weer met grote getalen 
aanwezig waren op de velden en in de commissies. Zonder hen zou er geen club zijn. 
Dit geldt ook voor de sponsors. Ook zij worden bedankt voor hun steun aan onze club. 
 
75 jarig bestaan. 
De voorzitter bedankt de feestcommissie, Danny Bouman, Hiddo Visser, Edzer 
Hiemstra, Rick Demmer en Corina Nota. Ze hebben samen met de voorzitter een 
prachtig  programma in elkaar gedraaid. Door het slechte weer op de zaterdag dat 
oud Ajax speelde hebben we helaas minder bezoekers getrokken dat gehoopt. Toch 
kunnen we terug kijken op een mooie week. 
 
Grote Clubactie 
De grote club actie heeft ongeveer hetzelfde opgebracht als vorig jaar. We hebben 
wel geleerd dat we in de voorbereiding duidelijker moeten communiceren naar de 
leden. Volgend jaar gaan we beter voorbereid van start. 
 
Gastvrouwen 
Corina is voorgedragen om toe te treden tot het hoofdbestuur, daarnaast is ze ook nog 
steeds lid en secretaresse van het jeugdbestuur. Ze is daarom opgehouden als 
gastvrouw. Hiervoor is Sjoerdje Bandstra in de plaats gekomen. 
 
Website 
Hiddo en Brenda worden bedankt voor hun inzet voor de nieuwe website en het 
inrichten van de website voor op de tv in de kantine. Ook ZWF krijgt een pluim voor 
het werk dat verzet is om de website op de tv in de kantine in de lucht krijgen. 
 
Club van 50 
Er is een Club van 50 opgericht door Taco Nota, Jan de Jong en Peter van der Vlugt. 
Deze club is bedoeld voor particulieren. Het is hiermee een extra sponsorclub naast 



de OSJVW en de bord-/shirtsponsors. Ieder persoon, team, vriendengroep, gezin, 
familie etc kan lid worden. Door minimaal € 50,- per jaar te storten op de rekening 
van de Club van 50 krijg je een plek op het namenbord in de kantine en mag je mee 
beslissen over waar het sponsorgeld heen gaat.  Door zich te richten op particulieren 
is het een mooie aanvulling op de andere sponsoren. 
 
Regels kunstgras 
Er is minder jeugd op het kunstgrasveld. Dat is goed om te constateren. We hebben 
gelukkig nog geen sancties hoeven uitdelen. 
 
Nacompetitie 
We hebben vorig jaar voor de twee keer op rij nacompetitie gehaald.  Het is helaas 
weer  niet gelukt om te promoveren. Dit jaar hebben we inmiddels alweer een 
periodetitel behaald. Dat betekent weer minimaal nacompetitie. Op dit moment staan 
we nog steeds bovenaan. Nu maar hopen dat de tweede helft van de competitie net 
zo succesvol is.  
 
Trainers 
We zijn verheugd te melden dat Arjen blijft volgend seizoen. De intentie om ook de 
contracten van de andere trainers te verlengen is aanwezig. De verlenging van het 
contract van Arend, Lammert en Stefan wordt getoetst op financiële haalbaarheid. Dit 
wordt in januari nader bekeken. 
 
Nieuwe kleedkamers 
De aanwezigen nemen een kijkje in de nieuwe kleedkamers. Die zijn prachtig 
geworden. De vloer wordt binnenkort nog gelegd door Bart Bouma. Dan zijn ze in 
principe gebruiksklaar. 
 
De voorzitter bedankt Hero dat hij het lijnen trekken op zich heeft genomen. Ze 
liggen er strak op. 

2.  Vaststellen agenda en ingekomen stukken 
 Er zijn geen ingekomen stukken. Corina leest de afmeldingen voor. 

 
3.  Notulen vorige jaarvergadering 2013/2014/ Jaarverslag 
 Geen opmerkingen op de notulen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4.  Bestuurswisseling 
 Namens technische commissie treedt André Visser toe als bestuurslid. De leden zijn 

unaniem akkoord. 
 
Corina Nota wordt voorgesteld als nieuwe secretaresse, Ook hierbij geen bezwaar, 
unaniem akkoord.  
 
Jan Wietze gaat zich nu bezig houden met het buitengebeuren. Onderhoud velden 
e.d. 

5.  Financieel verslag 
 Sjerp-Jan neemt de financiële verslagen door. Het saldo is flink geslonken. Oorzaken 

zijn o.a. de eenmalige uitgaven voor de nieuwe kleedkamers, het afromen van de 
subsidies van de gemeente en het 75 jarig jubileum. 
 

6.  Verslag kascommissie 
 Hielke Bandstra en Afke Weerstra hebben kascontrole gedaan. Penningmeester wordt 

decharge verleend. 
 



Opmerkingen 
Er wordt een keurige administratie bijgehouden. Het ziet er prima uit. Het aantal 
geldstromen (bankrekeningen) is teruggebracht. Hiermee is voldaan aan de 
verplichting uit de vorige jaarvergadering.  
 
We komen te zitten met een matige liquiditeitspositie. Het eigendomsverhaal van de 
gebouwen is nog wat wazig. De gemeente wil de overdracht van de gebouwen even in 
de wacht zetten in verband met de nieuwbouw van de Rolpeal. 
 
Advies: stuur een brief aan wethouder Stoker. En geef aan wat jullie denken dat het 
pand waard is, zodat je er later op terug kan grijpen. 
 
De inventaris staat voor een vrij hoog bedrag op de balans. Het eigen vermogen is 
lastig te bepalen en is niet in geld om te zetten. De  waarde ligt volgens de 
kascommissie lager dan op de balans. 
 
Kascommissie volgend jaar: Hielke Bandstra en Broer Wiebe de Ringh 
 
Hiddo geeft aan dat een saldo van € 15.000 voor een club van deze omvang erg weinig 
is. Hoe gaan we dat compenseren?  
Penningmeester:  

• De acties leveren de extra inkomsten. Er vissen meer verenigingen in dezelfde 
vijver. Het is daarom lastig.  

• De presentatiegids komt dit jaar weer uit. Dit levert flink geld op.  
• We gaan voor een eigen kantine.  

 
 
Wat is plan B?  
Die is er (nog) niet. André geeft aan dat we nu al duidelijk uiteen moeten zetten hoe 
wij de toekomst zien. Hij vraagt of er binnen de leden mensen zijn die zich daarvoor 
in willen zetten. Plan van aanpak voor de mogelijke exploitatie van de kantine. Hoe 
zien wij dat? Hielke Bandstra wil zich daar voor inzetten. André en Hielke gaan hier 
verder over nadenken. 
 
 
Arjen: Als we tweede klas gaan spelen, worden de trainingskosten hoger. Omdat je 
dan een TC1 trainer gaat aantrekken. Om dit te bekostigen is een eigen kantine 
eigenlijk een must. Ook Arjen geeft aan dat hij wel mee wil denken over een eigen 
kantine. 
 

7.  Rondvraag 
 Opbrengsten kantine weer lager dan vorig jaar. Peter Lammers (lid kantinecommissie 

namens vv Workum) legt uit hoe dat komt. 
Kantine opbrengsten worden steeds lager. Daar moet structureel meer uit te halen 
zijn. Aanwijsbare reden is het betaalde personeel. Loonkosten zijn enorm. Meer dan 
50% van de omzet wordt verloond. De kosten van de inkoop t.o.v. opbrengst zijn ook 
te hoog. Peter deelt zijn visie voor de toekomst van de kantine. 
 
Peter doet ook een toelichting op de  plannen voor de nieuwe Rolpeal. Luitzen 
Wesselius zit namens de voetbalvereniging bij de overleggen. 
 
Broer Wiebe vraagt wat we doen met vernielingen door kinderen die niet lid zijn van 
de club. 
Antwoord: Die moeten ook gewoon gemeld worden bij het bestuur. Vernielingen doen 



we aangifte van en proberen we te verhalen. Bij betreden veld ook 2 waarschuwingen 
en dan gaat het bestuur ook bij deze ouders langs. 
 
Vrijwilliger van het jaar 
Durkje Feenstra wordt benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Door haar (stille) 
toewijding en haar jarenlange steun aan en inzet voor de club en de activiteiten 
commissie  is zij een terechte vrijwilliger van het jaar. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij graag nog een tijd door gaat als voorzitter, maar 
stiekem aan al een beetje op zoek is naar een opvolger voor over een tijdje. 
 

8.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.21 uur 

 


