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Bestuurszaken 

Het voetbalseizoen 2016 / 2017 is voorbij gevlogen en stond vooral in het 

teken van het voetbal, rubbergranulaat, de organisatie en de nieuwbouwplannen van het 

nieuwe sportcentrum met sporthal, zwembad en kantine met uitzicht op ons kunstgrasveld. 

Naast de kansen en mogelijkheden om dit nieuwe sportcentrum tot het ‘hart’ te maken waar 

alle sporten / sporters samenkomen, liggen er nog wel een aantal financiële en praktische 

uitdagingen voor ons. We hebben frequent overleg met zowel de gemeente als het 

stichtingsbestuur van de Rolpeal om de belangen en de gestelde voorwaarden van V.V. 

Workum te bediscussiëren. We zijn positief gestemd over de realisatie van de ‘Nije Rolpeal’, 

waarbij een drietal gesprekspunten voortdurend hoog op de agenda staan: 

*Compensatie voor het ‘opofferen’ van de huidige kleedruimtes en een half speelveld; 

*Financiële consequenties (kosten en baten) van de nieuwe situatie; 

*Nieuwbouw (voorbereiding, inrichting, planning etc.). 

Deze drie punten zijn van groot belang om als vereniging nu en in de toekomst te kunnen 

blijven bouwen aan ons sportieve en financiële (herstel-)plan. 

 

Het is prachtig om te zien dat de jeugdafdeling, in het bijzonder het meisjesvoetbal, nog 

steeds groeiende is en dat het benodigde kader de kinderen wederom volledig dekkend is om 

alle jongens en meisjes iedere week op een verantwoorde en plezierige wijze te begeleiden. 

Eén van de doelstellingen van de vereniging is om het voetbalplezier op een mooi complex 

met goede faciliteiten qua materiaal en trainingsstof voor iedereen mogelijk te maken en te 

houden. Deze doelstelling halen we dus glansrijk, de komst van het nieuwe sportcentrum zal 

daar nog extra aan bijdragen. Ondanks de stijgende kosten, proberen we de 

contributiebijdrage voor een ieder toegankelijk te houden. We zijn trots op de faciliteiten die 

we onze leden nu al kunnen bieden tegen een contributiebijdrage die in vergelijking met 

soortgelijke en omringende voetbalverenigingen de afgelopen seizoenen ongeveer 15% lager 

ligt dan het gemiddelde. Aangezien de kosten in zijn algemeenheid stijgen, is een 

gelijkblijvende contributiebijdrage niet een vanzelfsprekendheid en zullen we richting de 

nieuwe situatie afwegen of en / of  hoelang we de huidige bijdrage nog in stand kunnen 

houden. 

In oktober worden we verrast door de discussie over de mogelijke risico’s die de verwerking 

van rubbergranulaat in de kunstgrasvelden met zich meebrengt. In overleg met de gemeente, 

eigenaar van ons sportcomplex, besluiten we de richtlijnen van de onderzoekscommissie 1 op 

1 te volgen en onze leden hierover voortdurend te informeren. Uit het eerste algemene 

onderzoek bleek dat er geen gezondheidsrisico’s toe kunnen worden gekend aan het 

rubbergranulaat. Aangezien de discussie landelijk door bleef gaan, hebben we ons 

kunstgrasveld laten testen en bleek dat we met een waarde van 31,2 mg/kg ruim binnen de 

PAK’s-Norm (75 mg/kg) zitten. Geen aanleiding om ons kunstgrasveld niet meer te 

gebruiken, maar de discussie en de voortgang op de voet te volgen en onze leden daar 

voortdurend middels de gemeentelijke berichtgeving over te informeren. 

 



Op bestuurlijk vlak hebben we het afgelopen seizoen veel gediscussieerd over de taken en 

verantwoordelijkheden van de bestuursleden en de wijze waarop het hoofdbestuur zou moeten 

worden ingericht om te kunnen voldoen aan de missie en visie die we met zijn allen hebben 

uitgesproken. De financiële huishouding, de strenger wordende wet- en regelgeving, de steeds 

kritischer wordende maatschappij en onze ambitie dwingen ons ertoe om kritischer met onze 

financiële middelen om te gaan. Dus meer weloverwogen keuzes maken aan de uitgaven kant 

en nadrukkelijker op zoek gaan naar alle mogelijke manieren om de (structurele) inkomsten 

van de club te vergroten. Dit kan zijn door nieuwe en moderne vormen van sponsoring, maar 

ook door het gebruik maken van de sociale functie die onze vereniging voor alle betrokken 

heeft. Onze vereniging is immers ook een ontmoetingsplek van en voor iedereen die zich bij 

de club en haar leden betrokken voelt. Om aan bovenstaande te kunnen voldoen, moet het 

hoofdbestuur ingericht zijn met bestuursleden die deze uitdaging qua kennis, plezier en 

beschikbare tijd aan kunnen en willen gaan. 

Op basis van deze discussies hebben Jan Bangma, Jan Wietse Blok en Hero van Maanen 

besloten hun bestuurlijke taken neer te leggen. Tijdens de ledenvergadering van vorig jaar 

werden zij bedankt voor al hun inspanningen en konden we met gepaste trots Hiddo Visser, 

Sytse-Jan Wouda, Luitzen Wesselius en Klaas Haanstra presenteren als nieuwe bestuursleden, 

die vanaf het seizoen 2017 / 2018 officieel toe zullen treden. Met het aangekondigde vertrek 

van Peter Lammers (voorzitter) en Corina Hernamdt (secretaris) blijft de optimale bestuurlijke 

inrichting onderwerp van gesprek. 

Daarnaast zijn we zeer content met de introductie van onze sponsorcommissie, die middels 

acties, het aantrekken van nieuwe sponsoren en het behoud van onze bestaande sponsoren  

ook dit jaar weer een behoorlijke financiële bijdrage hebben geleverd aan onze club. Een 

woord van dank aan allen die hier aan hebben bijgedragen. 

Het hoofdbestuur dat aan het einde van het seizoen 2016 / 2017 bestond uit Peter Lammers Sr, 

Sjerp-Jan Hofman, Corina Nota en André Visser blijft positief gestemd over de 

mogelijkheden en kansen voor onze club. We moeten echter scherp  zijn en blijven op de vele 

veranderingen in onze maatschappij en de financiële consequenties die dit met zich 

meebrengen en ons daar organisatorisch op inrichten. Het kan niet vaak genoeg gezegd 

worden dat we alles en iedereen daar heel hard bij nodig hebben. Een woord van dank aan het 

groeiende aantal vrijwilligers binnen onze vereniging die in welke hoedanigheid dan ook tijd 

vrij maken om hun steentje bij te dragen aan onze prachtige club. Als iedereen iets kleins 

doet, zijn we met zijn allen groots !! 

Seniorenvoetbal 

Ons 1
ste 

 elftal had afgelopen seizoen wederom een zeer goede start. De 1
ste

 periode werd net 

als het seizoen daarvoor in de wacht gesleept en na een ietwat teleurstellende tweede periode 

werd het seizoen toch prima afgesloten. Een vierde stek in de eindrangschikking met 46 

punten uit 26 wedstrijden én nacompetitie was het resultaat. In de nacompetitie moest 

Workum het onderspit delven tegen FC Grootegast. In Workum verloor ons vlaggenschip 

volkomen terecht met 0-4 en in het uitduel werd met 3-1 verloren. Na 3 seizoenen (met 

nacompetitie) hebben we afscheid genomen van Arjen Hoekstra. Jan Venema heeft het stokje 

van hem overgenomen. 

In het seizoen 2015-2016 wist Arend Weerman Workum 2 op het laatste moment van 

degradatie te behoeden. Vorig seizoen (2016-2017) lukte dit niet. In een knotsgekke 

beslissingswedstijd in Harlingen op het veld van Zeerobben verloor Workum 2 van Leovardia 



uiterst geflatteerd met 8-1. Mede door de vele wisselingen bleek het moeilijk om te bouwen 

aan vaste patronen en stabiliteit. Ook Arend was vanwege zijn werk niet altijd van de partij, 

maar de groep loste dit altijd prima op. Onze vereniging heeft bij de KNVB een verzoek 

ingediend om dit seizoen Workum 2 weer uit te laten komen in de 2
de

 klasse en dit verzoek is 

gehonoreerd. Kortom: Workum 2 blijft ook dit seizoen uitkomen in de 2
de

 klasse A. Afscheid 

werd genomen van leiders Germ Weitenberg en Rients Yntema en trainer / coach Arend 

Weerman. De functie van Arend is overgenomen door Johny Bergsma uit Minnertsga. 

Ons Aller Derde beleefde onder leiding van speler / coach Henk Jonkman een prima seizoen. 

Henk heeft vorig seizoen voor het eerst (met verve) de toko overgenomen van speler/ coach 

en shirtsponsor Hette van der Velde. Zonder te trainen werden de mannen van het derde 4
de

 in 

de 6
de

 klasse F. Voor de winterstop werd er slecht gespeeld en weinig gewonnen. Na de 

winterstop verloren de mannen van Henk geen wedstrijd. 

 

Workum volgt de landelijke trend, dus ook bij ons zit het vrouwenvoetbal in de lift. De 

ervaren dames die Henk de Boer al jaren onder zijn hoede heeft, laten de jonkies zo nu en dan 

al even ruiken aan het echte werk. We zijn trots op de wijze waarop de dames met veel 

enthousiasme de strijd aangaan. Als de jeugd zich zo doorontwikkeld, dan beleven we binnen 

onze vereniging nog lang veel plezier aan het vrouwenvoetbal. 

 

Jeugdvoetbal 

Door de KNVB werd dit seizoen een geheel nieuwe benaming geïntroduceerd voor de 

jeugdteams. Daaraan zijn we ondertussen gewend, dus voor iedereen nu gesneden koek. We 

startten dit seizoen met 1-JO19 team, 2 JO17-teams, 2 JO15-teams, 3 JO13-teams, 5 JO11-

teams en 5 JO9-teams (in het voorjaar zelfs nog een 6
e
 JO9-team). Vermeldingswaard is het 

feit dat we ook een MO15, een MO13 en een MO11- team op de been brachten. Het 

meisjesvoetbal is dus nog steeds groeiende in Workum. Met vrijdagavond als vaste 

trainingsavond voor de meiden was het een mooi gezicht om te zien, dat op die avond het hele 

veld door de 3 teams werd benut. Dit jaar ook de introductie van het ‘meidenmixtoernooi’!  

Al met al startten we dit seizoen met een aantal van 260 jeugdspelers en speelsters. 

 

Najaarskampioen werd de JO13-2. Voorjaarskampioen werden de JO9-5 en de JO9-3. Van de 

teams die een hele competitie speelden werden de JO11-1 en het ‘jeugdvlaggenschip’ de 

JO19-1 kampioen. Alle teams werden, behalve met de rondrit op het treintje en de patat, nog 

eens extra in het zonnetje gezet in de rust van de laatste thuiswedstrijd van het eerste. Onder 

commentaar van onze stadionspeaker Douwe van der Meer, kregen zij namens de OSJW een 

echte kampioensschaal uitgereikt ! 

 

De koekactie, met de kerstkransen van bakkerij Van der Werf,  zo half december, door de 

AC/JC-commissie verzorgd,  met  medewerking van de D- en E-pupillen bracht weer een 

mooi bedrag op voor de jeugdafdeling. 

 

In de wintermaanden zijn er weer de diverse zaalvoetbaltoernooien geweest. Altijd zo 

ongeveer begin december is er het Ypie van der Werf mix-toernooi (39
e
 keer) voor D-, E- en 

F-pupillen. Daarna gevolgd door het kerstzaalvoetbaltoernooi 

(JO19, JO17, JO15 en JO13) en tenslotte het ZWH-zaalvoetbaltoernooi (onderlinge 

zaalcompetitie tussen 12 voetbalverenigingen uit de Zuidwesthoek). Bij dit laatste toernooi 

gingen dit seizoen ook weer een groot aantal teams met de eerste prijs aan de haal. Gedurende 

de wintermaanden zijn deze zaaltoernooien altijd weer een welkome overbrugging. 

 



Het ‘vrijwilligerszaalmixtoernooi’ werd voor alle geïnteresseerde vrijwilligers gehouden, dit 

jaar alweer voor de 3
e
 keer. De grote aanwezigheid van veel jeugdspelers uit de JO19 en JO17 

die avond, wijst erop dat het met de aanwas van vrijwilligers voor de toekomst wel goed zit. 

 

Eind april waren er voor het vijfde achtereenvolgende jaar alweer de Univédagen. Het 

maximum van 60 plaatsen waren weer razendsnel vergeven, dus daar hoeven we ons de 

komende jaren geen zorgen over te maken. Natuurlijk weer heel veel dank aan alle 

trainers/vrijwilligers die hier toch hun tijd in steken. 

 

Na drie Univédagen had de jeugd de vierde dag het Oranjetoernooi. Voor het Oranjetoernooi 

(27-4-2017) kregen we het aanbod van Rients de Jager om dit toernooi op te willen pakken. 

Daar hebben we als JC graag gebruik van gemaakt en hij, en natuurlijk de jeugd zelf en het 

mooie weer, maakte er een succes van. De pannenkoeken werden dit jaar gebakken door een 

groep ‘jeugdspelersmoeders’, dit omdat de AC (in de oude vorm) inmiddels is opgeheven. De 

uitreiking van de prijzen werd, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in de feesttent gehouden. 

 

Als slotdag, werd ook het seizoen 16-17 dit jaar op vrijdagavond 2 juni weer afgesloten met 

het Heiten/Memmenvoetbal. De jeugd kijkt er al lang van te voren naar uit om zich tegen de 

ouders te meten, en dit begint een mooie traditie te worden. Traditioneel op de slotdag begint 

ook de uitreiking van de OSJW-Penaltytrofee te worden. De prachtige bekers werden door 

een delegatie van de OSJW-commissie zelf uitgereikt. Als extra werd deze avond het bedrag 

en de prijswinnaars van de doelpuntenactie bekend gemaakt. Daarmee werd een mooi bedrag 

van bijna €4000 voor de club binnengehaald. Na al deze ceremonieën, was er voor alle 

jeugdspelers patat, aangeboden door de OSJW. Al met al een geslaagd seizoen, mede weer 

mogelijk gemaakt door de OSJW-commissie, die de vele activiteiten financieel ondersteunen. 

 

Dit seizoen werd er afscheid genomen van een aanzienlijk deel van de jeugdcommissie, 

namelijk Lammert, Corina en Feike. De Jeugdcommissie zal het komende jaar zeg maar, 

worden ‘samengesmolten’ met de J09-JO19 commissie. 

Zoals eerder vermeld zijn de dames van de AC er dit seizoen ook mee gestopt en zij dragen 

het stokje over aan een groep uit de A-selectie (Jelmer, Rick en Ruben). Hierbij nog mijn 

woord van dank aan de AC-dames (en in een eerder verleden ook enkele heren), die toch de 

laatste 25 jaar vele hand- en spandiensten voor de club hebben geregeld. 

 

Zaalvoetbal 

In het seizoen 16’/17’ waren er 4 herenteams actief in de afdeling noord. Het 1e en 2e  samen 

uitkomend in de derde klasse, het 3e en 4e ook samen in de vierde klasse. Workum futsal 2 

heeft tot de winterstop mee gedaan om de bovenste plaats, na de winterstop zijn ze bovenin de 

middenmoot geëindigd. Het 1e heeft het hele jaar onderin de middenmoot gevoetbald. 

In de 4e klasse was het zeer spannend, zowel het derde als het vierde hebben het hele seizoen 

gestreden om de titel. Workum futsal 3 liet het in de laatste wedstrijden liggen. Het 4e had de 

laatste wedstrijd nodig om de concurrentie van zich af te schudden en hierdoor zijn ze 

verdiend kampioen geworden. Een knappe prestatie van de jonge heren. Spanning tot aan het 

einde van het seizoen, mooier kan het niet. 

 

Bestuurszaken opgesteld door Antje Groenhof 
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Zaalvoetbal, opgesteld door Sytse Jan Wouda 


