Notulen vergadering 10-03-2017
aanwezig : Ginie, Chris, Eric, Gerard, Adriaan, Peter Wahle, Hein, Pito, Karin, Jan Nota,
Peter Lammers, Peter vd Goot, Taco, Jan, Peter Vd Vlught, Corina Nota.
Peter vd vlught fungeerd deze avond als voorzitter en neemt t woord tot de aanwezige leden
heet ten eerste alle aanwezige leden welkom, en bedankt onze gastheer Peter vd Goot
die ons deze avond ontvangt in zijn etablissement! En ons allen heeft voorzien van een
glas koffie! Waarna de voorzitter een proost uitbrengt aan Peter vd Goot!
hij verteldt over de oprichting van onze club van 50, welke langs het voetbalveld is gevormdt
door Taco,Peter en Jan die wekenlang langs de kant stonden workum1 te supporteren en
daardoor de derde helft vaak bezochten en het idee zich openbaarde. Het idee is om de
supporters de vv.Workum lid te maken van de club van 50, zodat ze meer bij de voetbalclub
worden betrokken en zo de club te kunnen steunen.
de Voorzitter geeft aan dat er geen bedrijven lid kunnen worden, bedrijven kunnen wel onder
persoonlijke titel worden ingeschreven en krijgen dan een naamplaatje op het bord van 50.
De voorzitter verteldt dat de ingebrachte gelden, namelijk €.50, aan de voetbalvereniging
zal worden besteed en dat wij als leden bepalen wat er met het geld gebeurd.
Wel mag het bestuur van de voetbal aangeven wat zij graag zouden willen!
De voorzitter geeft het woord aan de Penningmeester welke kan vertellen dat we eerst
veel moeite hadden om een bank te vinden welke ons een rekeningnummer te geven.
uiteindelijk is het de regio-bank geworden. Peter Wahle en Jan de Jong hebben de kas
controle uitgevoerd en deze goed gekeurd!
De discussie komt gelijk op gang als de voorzitter begint over hoe we de gelden, dit jaar
€.500 euro. Het wensenlijstje van de club ligt al voor de leden ter inzage en Gerard vraagt
of het e.v.t. ook voor het zaalvoetbal geldt! Het antwoord daarop is natuurlijk is het ook
voor het zaalvoetbal, alleen moeten zij bij het voetbalbestuur aangeven wat de wensen zijn.
Peter Lammers geeft aan dat er een mogelijkheid is onze naam op het kastje van de opstellingen te plaatsen.
Peter Wahle vraagt of het kan worden besteed aan reserve shirts omdat deze aan vernieuwing
toe is. Vele shirts zijn te klein en ze zijn nogal oud.
Ardiaan oppert het idee om de jeugdscheidsrechters in het zelfde tenue op het veld te laten
lopen bij jeugdwedstrijden thuis. Zodat het een mooie uitstraling is voor de verening als
iedere scheidrechter in dezelfde kleding loopt.
Ondertussen komt Peter vd Goot langs voor weer een ronde Koffie!

De voorzitter bedankt wederom peter voor de versnapering en zegt Proost!!
De discussie gaat inmiddels verder en Pito vraagt of het misschien iets is om een clinic te
geven voor de jeugd met een bekende voetballer.
Peter biedt hemzelf gelijk aan om deze
clinic te geven, maar na even op hem in te praten kunnen we hem overhalen het niet te doen
Hij is wel bekend natuurlijk, maar voetballen!!
Peter Lammers verteld over zijn ervaring met Maarten de Jong op zo`n clinic en kan vertellen
dat dit rete duur is en dat het nog te vroeg is voor de club van 50 om te investeren in deze.
Ook word er geopperd om de kabouters te sponseren met shirts, aanvankelijk word dit
weggewimpeld omdat ze eigenlijk geen veld wedstrijden meer spelen, maar omdat ze
toch nog zaal voetbal spelen in de kerst toernooien ect. en ze dan in hesjes moeten spelen
wordt dit meegenomen in de beslissing als optie.
Eric vraagt of het mogelijk is om keeper handschoenen te kopen voor de kleintjes welke
elke week roeleren als keeper. Dit om dan de handschoenen in het materiaal hok te leggen
en wanneer een teams ze nodig is dat ze ze kunnen pakken. Dit omdat er veel keepers zijn
die er geen hebben of kunnen aanschaffen.
Chris vraagt om een sponsorbal voor de wedstrijden van het eerste te sponseren, dit wordt
door Peter Lammers uitgelegd hoe het vroeger ging Bus/Bal vergaak en dat ze dit nu via de
sponsoren van de club zelf regelen.
Wederom komt Peter vd Goot langs voor een ronde koffie (serieuze club van 50)
De voorzitter bedankt peter voor alweer een ronde en de vergadering gaat door,
De voorzitter vraagt of er nog meer ideeën zijn, als dit niet zo blijkt te zijn kunnen we
gaan stemmen. Met algemene stemmen 14 voor 2 tegen word dit jaar de €.500 besteedt
aan 6 scheidsrechters tenue`s voor de jeugd bestaande uit een trainingspak met extra korte
broek. Ook worden er sponsor shirt van de club van 50 gegeven aan de kabouters. Als er
e.v.t. geld over is kunnen we een paar witte sokken en een fluitje bij het scheidsrechters
tenue doen.
De secretaris neemt t woord en geeft aan geen bijzondere poststukken te hebben ontvangen
en vangt aan met de Kwis over de voetbalvereniging.
Als iedere aanwezige de 10 vragen klaar heeft worden de vragen nagekeken door
ene Dhr.L.vd Goot. Een zeer objectieve man waardoor er niemand zal worden voorgetrokken
(zie zijn zoon Peter welke 7 van de 10 vragen fout beantwoorde, kan ook andersom zijn.)
Uiteindelijk zijn de vragen nagekeken en kan de secretaris de uitslag bekend maken.
op de eerste plaats zijn geeindigd Peter Lammers en Adriaan Flapper. Het opvallenste
uit de kwis bleek dan niemand weet hoe het clublied wordt uitgesproken nog Qua tekst en
zang wist niemand hoe het gaat. De voorzitter deelt de gedeelt eerste prijs uit aan de
winnaars en deze word gelijk op tafel gezet als hartig hapje.
(droge worst)
Ook Peter vd Goot komt weer langs ditmaal met koffie en bitterballen.

De voorzitter bedankt Peter voor deze hartige hap en zegt Proost!!
De voorzitter neemt wederom het woord en begint met de rondvraag, ondertussen komt
Karin binnen, zij was wat later dus de voorzitter begint de vergadering opnieuw.
Peter Lammers neemt het woord en zegt als voorzitter van de voetbalclub bijzonder blij
te zijn met intiatieven zoals de Club van 50 en bedankt ons voor de inzet tot nu toe.
de voorzitter bedankt Peter Lammers
Waarna de voorzitter de vergadering sluit.
Ook willen wij als club van 50 de heer Peter Lammers bedanken voor al de jaren die hij als
voorzitter zich heeft ingezet voor onze voetbalclub, en wensen hem nog vele jaren in
gezondheid met zijn vrouw Cobie toe en hopen dat de nalatenschap aan de voetbalvereniging van Peter hem en ons in de toekomst kan leiden naar een 2e Klasser.
We zullen Peter nog vaak langs de kant van het veld zien hebben we begrepen!
Ook bedanken wij Peter van der Goot voor het belangeloos ter beschikking stellen van
de vergaderzaal en de versnaperingen. Sjappoo Peter.

Volgende vergadering word u bericht via de mail of app
Na deze veradering verwelkomen we weer 4 nieuwe leden, namelijk; Broer-Wiebe de Ringh,
Theunes Galema, Rients Galema en Luitzen Wesselius

Groet bestuur; Taco,Peter en Jan

