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Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
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Koen Staphorst, Jaap de Mars, Ab Kamminga, Luuk Jansen, Nadine
Oldewarris
Totaal 21, inclusief bestuur (zie bijlage)
Koen Staphorst

0. Opzet van de vergadering (Jos Speelmans)


Vanwege de COVID19 pandemie is het niet toegestaan een fysieke vergadering te
beleggen. Een wetswijziging heeft het mogelijk gemaakt een digitale ALV te beleggen,
wij maken hiervoor gebruik van Microsoft Teams.



Voordat we start gaan legt Jos de aanwezige leden kort de etiquette voor het digitaal
vergaderen uit.

1. Opening (Jaap de Mars)
Jaap heet namens het bestuur iedereen van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.
Er is een agenda, wanneer iemand nog extra punten heeft voor de agenda kan dit nu
nog worden toegevoegd.
Aan het begin van iedere jaarvergadering wordt er altijd even stil gestaan bij de overledenen
van onze vereniging.
 20 mei 2020 is op 66 jarige leeftijd overleden Jan Blaauw
Jan was een speler van het zaterdag 2e team in de jaren tachtig.
 16 juni 2020 is Jan Ottema overleden
Na een lange periode van ziek zijn is op 83-jarige leeftijd overleden Jan Ottema. Jan
was ruim vijftig jaar erg betrokken bij onze vereniging. Voetballen zat in zijn bloed en
hij was in de jaren zestig als speler actief in het zaterdagteam. In de jaren zeventig
werd hij jeugdleider, scheidsrechter, grensrechter bij zondag 1 en leider/coach van
zondag 3. Midden jaren zeventig was Jan twee jaar bestuurslid van De Wilper Boys.
Onlosmakelijk verbonden met voetbal zijn de verhalen rond onze sport. Van deze
verhalen wist Jan een hoop te herinneren en te vertellen.
In de periode van zijn ziek-zijn bleef hij vanuit huis een zeer betrokken supporter van
de club en we zullen zijn steun en bijzondere verhalen over de voetbalsport missen.
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overledenen.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2020 (Koen Staphorst)


De notulen worden doorgenomen en de aanwezige leden wordt gevraagd of er
opmerkingen zijn.



Piet Oldewarris vraagt of bij een volgende digitale vergadering de notulen vooraf
rondgestuurd kunnen worden, dit is een verbeter punt naar de toekomst toe.



Er zijn verder geen opmerkingen, dus de notulen worden zonder wijzigingen
vastgesteld.

3. Mededelingen (Nadine Oldewarris)
 Ledenbestand De Wilper Boys:
· In totaal 240 leden
· Seniorleden 110 heren en 21 dames
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· Jeugdleden: 55 jongens en 18 meisjes
· Niet spelende leden: 36
Oliebollenactie. Piet Oldewarris geeft een update over de voorbereidingen.
Ten aanzien van de kantine zijn er al een aantal jaren wensen voor een overkapping voor
de kantine en herinrichting van de ruimte die nu benoemt is als jeugdkamer. Een
commissie onder leiding van Jaap de Mars met vertegenwoordigers uit de vereniging is
opgezet om dit verder beeld te geven. Er zijn inmiddels schetsen gemaakt (deze worden
gedeeld).
We kunnen er niet omheen, corona speelt ook bij onze vereniging een rol. De kantine is
inmiddels corona proof gemaakt, waarna deze helaas nu ook weer gesloten moest worden
en nog steeds gesloten is. Als club volgens we de richtlijnen die de KNVB aangeeft. De
KNVB geeft voor herstart van de competitie in het voorjaar verschillende scenario’s aan,
het is op dit moment nog onduidelijk hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Wat betreft de trainingen mogen volgens de geldende richtlijnen de jeugdleden trainen en
daarnaast is op dit moment na versoepeling van de richtlijnen ook het eerste weer begonnen
met trainen in groepjes van vier.
 Sinds de zomer is er een nieuwe jeugdcommissie opgesteld. Piet Oldewarris neemt daarin
de voorzittersrol op zich. Daarnaast zitten ook Patrick Boeve en Richard Bollema in de
jeugdcommissie.

4. Ingekomen stukken (Koen Staphorst)


Geen

5. Financieel verslag seizoen 2019/2020 (Koen Staphorst)


De penningmeester presenteert de jaarrekening voor het seizoen 2019/20.



Financieel gezien is onze vereniging een gezonde vereniging, het resultaat na
afschrijvingen is weliswaar ca €2.000 negatief, maar de vereniging heeft aan het einde
van het seizoen iets meer dan €21.000 in kas. We hebben de financiële gevolgen van
de COVID19 pandemie weten te beperken door gebruik te maken van financiële
regelingen en doordat leden contributie blijven betalen en ook de sponsoring is
doorgegaan.

Kosten


De belastingen gebouwen was dit jaar eenmalig hoger i.v.m. de overgang van
gemeente Marum naar gemeente Westerkwartier, waardoor de factuur (ca €1.500) is
doorgeschoven vanuit het vorige seizoen.



We hebben verder geïnvesteerd in duurzaamheid in het kader van de subsidie die we
in het vorige seizoen van de gemeente Marum hebben ontvangen, het gaat hier om de
zonneboiler in het kleedgebouw en spouwmuurisolatie voor een niet geïsoleerde muur
in de kantine. De investering voor de zonneboiler (€13.500) is op de balans geplaatst
in afwachting van een extra rijksoverheidssubsidie, die in juli 2020 is uitbetaald.
Hierdoor is de totale duurzaamheidsinvestering via subsidies gefinancierd. Dit levert
de club in de komende jaren een structurele besparing op voor de energiekosten.



De kosten voor de Nieuwjaarsloop waren hoger omdat i.v.m. het 40 jarig jubileum het
evenement extra was aangekleed en voor het eerst gebruik is gemaakt van digitale
tijdswaarneming; dit is deels gecompenseerd via hoger inschrijfgeld.
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De kost voor teamactiviteiten jeugd en senioren waren lager doordat deze vanwege de
COVID19 pandemie geen doorgang konden vinden.



Er is €3000,- geïnvesteerd in een nieuw elektronisch scorebord, dit bedrag is op de
balans geplaatst. De afschrijvingen worden de komende jaren gecompenseerd door
extra sponsorinkomsten.

Inkomsten


Contributie inkomsten waren redelijk stabiel en conform begroting. Inkomsten voor de
Club van 25 zijn gestegen naar €3.525,-. De Club van 25 heeft nu ruim €6.000,-. in
kas.



De oliebollen actie (€2.336,-) en Poiesz actie (€1000,-) waren het afgelopen seizoen
zeer succesvol; Poiesz besloot alle deelnemende verenigingen hetzelfde bedrag uit te
keren omdat de spaaractie, vanwege COVID19, werd stilgelegd.



Kantine inkomsten waren het afgelopen seizoen veel lager dan begroot, een direct
gevolg van de sluiting van de kantine vanaf maart 2020 tot het einde van het seizoen
i.v.m. COVID19. Door voorraden waar mogelijk terug te sturen naar de leveranciers
waren de kosten in lijn met de opbrengsten, maar is een deel van de verwachte marge
vervallen. Dit is voor een groot deel gecompenseerd via compensatie regelingen
vanuit de overheid (€ 6.149,-) en tegemoetkoming vanuit de KNVB ((€ 667,53)



Na enkele verdere toelichtingen op de bedragen op de balans en winst en
verliesrekening vraagt de penningmeester of er nog vragen zijn onder de aanwezige
leden. Er zijn geen vragen.

6. Verslag kascommissie seizoen 2018/2019 (Koen Staphorst)


De kascommissie bestond uit Erwin Roffel (2e jaar aftredend) en Theo Donker (1e jaar)



Erwin en Theo geven aan dat de kascommissie de boeken heeft ingezien en uitleg
heeft gehad van de penningmeester. Alles zag er netjes en verzorgd uiten
penningmeester wordt decharge verleend.

7. Begroting seizoen 2020/2021 (Koen Staphorst)


Aan de kosten kant verwachten we dat de personeelskosten, stabiel blijven.



Bij de huisvestingskosten begroten we een verdere besparing als gevolg van de
duurzaamheidsinvesteringen (structureel) en verminderd energie verbruik i.v.m.
COVID19 (eenmalig). De Belasting gebouwen (OZB) gaat terug naar het jaarlijkse
bedrag van ca. €1.500.



Dee huur voor de sportvelden zal eenmalig ca. €550,- lager zijn, omdat de gemeente 1
kwartaal huur minder in rekening brengt i.v.m. COVID19.



We verwachten dit jaar geen kosten voor de Nieuwjaarsloop, omdat deze in fysieke
vorm vervalt. Ook de licentiekosten voor Fox Sport Eredivisie vervallen, omdat we dit
hebben opgezegd.



Aan de inkomsten kant verwachten we ca. €13.500 Euro aan subsidie te kunnen
ontvangen vanuit de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties. Oorspronkelijk was dit bedrag vorig seizoen al verwacht, maar is
pas in juli 2020 uitgekeerd. De Zonneboiler op de balans kan hiermee worden
afgeschreven.



De hoogte van de contributie blijft zoals die is. Sinds 2012 hebben we de contributie
niet hoeven te verhogen.
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De kosten Nieuwjaarsloop vervallen omdat evenement i.v.m. Corona niet zijn
toegestaan.



De kosten voor Eredivisie Live (Fox Sport) vervallen, omdat we dit abonnement
hebben opgezegd.



Er zijn diverse sponsoring acties en acties voorzien om de inkomsten derving in de
kantine als gevolg van de sluiting i.v.m. Corona te compenseren, O.a. Wedstrijdbal
sponsoring, trainingsbal sponsoractie, deelname Grote Club Actie en mondkapjes
actie. Daarnaast verwachten we ook gebruik te kunnen maken van steunmaatregelen /
subsidies vanuit de overheid.



Ook wordt er n.a.v. de promotie naar de derde klasse entree gevraagd van niet leden
voor het bezoeken van wedstrijden van ons eerste team.



We verwachten dat naast de kantine inkomsten aan het begin van het seizoen (ca. €
8.000) de kantine in het voorjaar van 2021 weer inkomsten kan genereren.



Op basis hiervan kunnen we ondanks de Corona crisis een sluitende begroting
presenteren.



De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn onder de aanwezige leden. Er zijn
geen vragen.

8. Pauze
9. Bestuurssamenstelling. (Jaap de Mars)
 Ab Kamminga (1970-1998 en vanaf 2005)
 Koen Staphorst (vanaf 2011)
 Jaap de Mars (vanaf 2012)
 Luuk Janssen (vanaf 2016)
 Nadine Oldewarris (vanaf 2019)

aftredend en herkiesbaar najaar 2020
aftredend najaar 2020
aftredend of herkiesbaar najaar 2021
aftredend of herkiesbaar najaar 2022
aftredend of herkiesbaar najaar 2022

Bestuursleden zitten voor een periode van 3 jaar. Nieuwe kandidaten kunnen voorgedragen
worden door het bestuur of door 3 leden; nieuwe kandidaten kunnen zich tot 5 minuten voor
aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
Om het bestuur te versterken, heeft het bestuur Jos Speelman, Erwin Zwittink, Rob van
Echtelt en Daniel Dijkhuizen benaderd, met de vraag of ze zitting willen nemen in het bestuur.
Alle 4 heren hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn.
De vergadering stemt in met de nieuwe bestuursleden.
Bedankwoord Luuk voor aftredend bestuurslid Koen Staphorst.
 Koen jij hebt aangegeven dat je na 9 jaar bestuurslid te zijn geweest van onze
vereniging graag het stokje doorgeeft aan een volgende. Met jou verliezen we een
zeer gewaardeerde kracht in het bestuur. De ontwikkeling op financieel en digitaal
gebied is enorm geweest in deze 9 jaren. Toen je aantrad kreeg je van je voorganger
meerdere volle schoenendozen met facturen, contracten en ledenlijsten. Dat was de
overdracht. Vol goede moed ben je toch van start gegaan en zie nu. Alle financiën
gaan digitaal. Sportlink is de basis geworden voor onze ledenadministratie, gekoppeld
aan de app van voetbal.nl. Daarnaast worden alle facturen digitaal gemaakt en zoveel
mogelijk automatisch geïncasseerd. Zelfs de jaarrekening weet je relatief eenvoudig in
elkaar te zetten. Dit alles zeer integer en betrouwbaar. Je hoofdtaak is altijd
penningmeester geweest, maar daarnaast ben je ook secretaris geweest en heb je
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verantwoordelijkheid gehad voor de kantinezaken. Het beheren van de website,
facebook en info-tv heeft al die jaren ook je aandacht gehad. Aangezien we de laatste
jaren een gedeeld voorzitterschap hebben gehad ben ook jij veelvuldig als gezicht
naar buiten opgetreden. Tijdens wedstrijden van zondag 1 ben je ook dan ook vaak
aanwezig geweest.
We gaan je gedegen inbreng en je gezelligheid missen. Aan de huidige bestuursleden
de taak om de kwaliteit van je werkzaamheden voort te zetten. Het is ons niet gelukt
om één persoon te vinden die dit kan, want er zijn maar liefst 4 nieuwe bestuurders die
je gaan opvolgen. We hebben er alle vertrouwen in dat dat moet gaan lukken. Temeer
omdat je hebt aangegeven de komende tijd je opvolgers graag wilt helpen met
inwerken. Hopelijk blijf je de Wilper Boys nog lang steunen en blijven we op die manier
in contact.
Bedankt voor het beheren en op orde houden van onze financiën in al die jaren. En
wie denkt dat Koen als penningmeester alleen zuinig kan zijn heeft het mis, want in al
die jaren is er veel veranderd op onze prachtige sportcomplex. Zo heb je de
verbouwing van de kantine en de keuken meegemaakt. Is ervoor gezorgd dat er
veldverlichting is geplaatst op het hoofdveld en hebben we o.a. door middel van
zonnepanelen, ledverlichting in de kleedkamers en zonneboilers een enorme
verduurzamingsslag gemaakt. Als laatste grote project heb je meegedacht aan de
verbouwing van de entree plus ontspanruimte voor de jeugd. Ook tijdens deze voor
onze vereniging moeilijke coronacrisis ben je erin geslaagd om de financiële
tegenvallers bijna volledig te compenseren met verschillende steunaanvragen en
maatregelingen. Namens alle leden van De Wilper Boys bedankt voor je geweldige
inzet de afgelopen 9 jaar. Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer in de kantine, want
als penningmeester weet jij als geen anders hoe lekker het bier hier kan smaken.

10. Benoeming nieuwe kascommissie (Koen Staphorst)
Conform de statuten treed Erwin Roffel na 2 jaar af in de kascommissie. Tjibbe Bakker stelt
zich bereid toe te treden tot de kascommissie.


Tjibbe Bakker (1e jaar)



Theo Donker (2e jaar)

11. Verslag jeugdcommissie (Piet Oldewarris, Patrick Boeve, Richard Bollema)


“Goed bezig daar in De Wilp”. Een recentelijk facebookcommentaar na een activiteit
wat eigenlijk ook de leidraad is van ons handelen: Voor het jeugdvoetbal met elkaar
goed bezig zijn bij en voor de club. Belangrijkste is dat iedereen weer zin moet krijgen
om naar de club te komen. En dan moet het kader enthousiast zijn en moeten er
natuurlijk ook veel leuke dingen gebeuren. En als het leuk is trekt dit dan weer nieuwe
jeugdleden. Vanaf augustus hebben we zo’n 7-8 nieuwe leden mogen noteren.



Nieuwe samenstelling jeugdcommissie. Voor de zomer, begin juni 2020, begonnen
bij de jeugdcommissie. Twee debutanten Patrick Boeve en Richard Bollema plus Piet
Oldewarris, iemand met ervaring in de organisatie van jeugdvoetbal.



Puzzel. In eerste instantie waren er veel problemen te overwinnen (juniorenteams
O14, O15 en O19 niet compleet, diverse niet altijd waar te maken verwachtingen bij
kinderen, ouders en leiders over indeling. Verder waren er diverse vacatures bij het
kader welke nog opgelost moesten worden). We zijn begonnen met de puzzel mbt
indeling en leiders/coaches en trainers. Afgesproken hierover tijdens het puzzelen niet
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over de inhoud te communiceren onder het motto: ‘Een broedende kip moet je niet
storen’.


Diverse huisbezoeken gedaan, soms bij ouders, soms bij kandidaat kader. Na een
week of vier was de puzzel grotendeels opgelost en kon het ei worden gelegd; hierna
was enig nazorg middels een huisbezoek of telefoontje nodig om rust over het voorstel
(selecties, trainers en leider/coaches) te creëren.



brainstormsessie kader. Een tweede stap was een brainstormsessie met al het
kader. Gelukkig kon dat nog live, op anderhalve meter in de kantine. In een grote
vergadering werden ideeën en visie uitgedragen en werden samen trainings-plus
activiteiten bedacht. Naast enthousiasme bij de trainingen en de wedstrijden willen we
graag activiteiten erbij doen om teams te versterken (teambuilding) en proberen een
eventueel negatief beeld te beïnvloeden: want het ís echt leuk bij De Wilper Boys! En
als het leuk is bij de vereniging, dan komen er vast meer kinderen uit De Wilp e.o. naar
de club. De brainstorm leverde een heel scala aan aanvullende activiteiten op zoals:
kaboutertraining, vriendinnenmiddag, kickspeed, blotevoetenpad, pupil van de week,
techniektraining, keepersklasje, voetbalmiddag in de herfstvakantie, bikkelrun,
gasttrainer van individuel training & coaching en natuurlijk ook Sinterklaas.



Op het programma voor 2021 staan in ieder geval nog diverse uit te werken plannen
een voorwedstrijd van een jeugdteam bij zondag 1, voetbalgolf op eigen complex,
kamperen bij de club, teamuitje Drouwenerzand, JO 19 wedstrijd tegen een
seniorenteam, uitstapje naar Fc Groningen en/of Sc Heerenveen, een
ouder/kindwedstrijd etc.



Jeugdscheidrechters. Voor het regelen van scheidsrechters lopen we nu tegen het
probleem dat de jongste jeugd nu 4 keer een competitie speelt. Dit is tot en met de JO11. Hierdoor is het lastig om scheidsrechters in te delen, helemaal omdat dit ook vaak
oudere jeugd is. We staan in wacht (agv Covid) voor een pupillen
scheidrechterscursus bij de KNVB. Deze wordt gehouden in De Wilp en er waren 6-7
deelnemers inmiddels opgegeven.



Kantine op de zaterdagochtend. Wat betreft de kantinebezetting zijn die kleine
competities ook lastig. Veel ouders willen wel in de kantine staan maar wel
gecombineerd met een thuiswedstrijd. Hierdoor kun je sommige vrijwilligers maar 1
keer indelen per voor- en najaarscompetitie, terwijl ze best vaker willen/ kunnen.



Schoonmaakrooster. Een taak, welke in een verder verleden ooit door de
jeugdcommissie is opgepakt, maar de laatste tien jaar door Ina van der Kaap is
gecoördineerd. Het laatste jaar is er geen aandacht voor geweest. Feitelijk hoort dit
probleem niet bij de jeugdafdeling. De grootste vervuilers zitten ook bij de senioren.

12. Verslag senioren dames (Nadine Oldewarris)
 Afgelopen seizoen zijn we gestart met een elftal in de Dames Dorpencompetitie op de
woensdagavond en een 7-tal op vrijdagavond. In totaal waren er 16 damesleden voor
het elftal en 11 damesleden voor op de vrijdagavond waarbij Joop Oenema de
trainingen voor beide teams in eerste instantie verzorgde. Arjan van der Kaap heeft na
verloop de trainingen van het 7-tal overgenomen, ook omdat Joop mee ging met de
wedstrijden van de dames in de Dorpencompetitie en er op de woensdagavond
getraind werd door dames van het 7-tal. In december en januari hebben een aantal
dames nog deelgenomen aan het Leekster Voetbal Gala. Daarin wisten ze de
kwartfinales te behalen, een erg knappe prestatie.
 Voor dit seizoen bleek na inventarisatie dat het niet mogelijk was om op het elftal te
behouden. Een aantal dames gaf aan toch de voorkeur te geven aan een team op de
zaterdag, wat voor sommige anderen niet mogelijk was en een aantal dames wilden
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niet naar de zaterdag. Ook voor de Dorpencompetitie waren er niet meer genoeg
dames om in een elftal verder te gaan. Daarom is na overleg met alle dames besloten
om voor twee 7-tallen op de vrijdagavond te gaan. Helaas heeft dit wel een aantal
damesleden gekost omdat er spelers waren die de voorkeur gaven aan spelen in een
elftal en dan voornamelijk op de zaterdag. Voor de vrijdagavond zijn er nog wel weer
een aantal nieuwe damesleden bij gekomen, we hebben nu voor beide 7-tallen 11
spelers op papier staan. De trainingen worden op dit moment verzorgd door Arjan van
der Kaap, omdat hij alle dames tegelijk kan trainen is er voor gekozen om afscheid te
nemen van trainer Joop Oenema aan het einde van vorig seizoen. Bij de trainingen die
gegeven zijn was de opkomst erg goed, de bedoeling is binnenkort weer te kunnen
gaan trainen op de ‘oude’ manier of met eventuele aanpassingen. Daarvoor zal ik
contact opnemen met Arjan om te kijken hoe dit te gaan opzetten.
Een aantal dames hebben in oktober een vriendinnenmiddag opgezet, vanwege het
succes zal deze vriendinnenmiddag zeker nog vaker worden georganiseerd.
Voor de toekomst is het goed om te gaan kijken of we weer een elftal voor de zaterdag
op de been kunnen krijgen om er voor te zorgen dat ook de doorstroom vanuit de
meisjes door kan blijven gaan. Bij de jeugd ziet het er qua aantallen goed uit. Onder
de 15 zijn er op dit moment 2 meiden en onder de 14 zijn er 11 meiden spelende. Ook
zijn er een aantal dames die toch de voorkeur geven aan spelen in een elftal op
zaterdag in plaats van op de vrijdagavond.

13. Verslag seniorenheren (Luuk Jansen)


Afgelopen kerst is er wederom gestreden op het Leekster voetbalgala dit net als vorig
jaar de 2e ronde als eindstation. Helaas is er dit jaar geen editie.



Begin 2020 is op 11 januari het wilpster voetbalgala in Ureterp gehouden. Wederom
een zeer succesvolle editie georganiseerd door Gert van der Kaap en Marc Veenstra.
Met s’avonds de verloting van de certificaten, Surinaams buffet en een mooie
voetbalquiz.



Op 19 januari zijn we met zijn allen met de bus naar Drachten gegaan. In een
eenzijdige wedstrijd tegen het plaatselijk ONB wordt door de mannen van trainer Theo
Donker een mooie prijs gepakt, periodekampioen in de zondag 4e klasse. Dit wordt bij
terugkomst in De Wilp tot in de late uurtjes gevierd.



Op 12 Maart eindigt abrupt het seizoen door corona. Op dat moment staat zondag 1
op de 1e plaats en zijn zondag 2 en 3 nog volop in de race voor het kampioenschap.
De zaterdagafdeling draait ook een zeer verdienstelijk seizoen en draait in de
middenmoot mee.



Vanaf 5 mei beginnen de senioren weer te trainen, op 1,5 meter afstand wel te
verstaan.



Eind mei wordt besluit de KNVB ons verzoek tot promotie te honoreren. De Wilper
Boys is 1 van de 3 beste teams van alle 4e klasse zondag Noord. Ondanks dat we het
niet kunnen vieren wel een mooie hoofdprijs voor onze club. PROMOTIE



Op 27 september speelt De Wilper Boys voor het eerst in 47 jaar een wedstrijd in de
3e Klasse KNVB en wel tegen streekgenoot TLC. Er wordt een knotsgekke wedstrijd
gespeeld waarbij de vele aanwezigen een prachtige pot voetbal met veel strijd zien.
Helaas levert het geen punten op…Bijzonderheid aan deze wedstrijd was de
aanwezigheid van de oud-3e klasse spelers van 47 jaar terug. Een prachtige dag voor
deze mannen op een strak georganiseerde dag. Tijdens deze wedstrijd wordt tevens
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voor het eerst invulling gegeven aan de functie gastheer/gastvrouw. Deze toevoeging
zorgt ervoor dat de organisatie op zondagmiddag weer een stapje beter wordt.


Bij de start van het huidige seizoen zijn we in 3 selectiegroepen gaan trainen. Trainers
Martin van Donderen en Theo Donker kunnen zodoende maximaal aandacht geven
aan een ieder. Met een wekelijkse opkomst van meer 35 man lijkt dit prima te werken.



Vanaf half oktober worden weer alle trainingen en wedstrijden stilgelegd. Alleen de
mannen van zondag 1 trainen in kleine groepjes en met corona maatregelingen door.



Nieuw dit jaar is het 35+ team. Met gezelligheid en sportiviteit voorop is dit team
inmiddels al een paar keer op pad geweest. De vrijdagavond Bij De Wilper Boys wordt
zo steeds verder gevuld. De fanatiekste voetballers van de vereniging de beide 45+
teams maken al enkele jaren furore op de vrijdagavond.



Helaas zijn dit jaar het mixtoernooi en het bedrijventoernooi komen te vervallen.
Hopelijk kunnen we aan het eind van dit seizoen alsnog een knalfeest geven. Er staan
immers een aantal enthousiaste vrijwilligers klaar met een draaiboek voor een knalfuif.



Nieuws uit het trainersgilde. Dit seizoen hebben we de succesvolle trainers en leiders
van vorig seizoen wederom voor de groepen. Inmiddels zijn we organisatorisch ook
alweer bezig met seizoen 2021/2022. In goed overleg gaat Theo Donker onze club na
dit seizoen verlaten. Wij zijn inmiddels een sollicitatie procedure gestart voor een
trainer met een UEFA B diploma op zak. Wordt vervolgt…

14. Verslag sponsorcommissie (Jaap de Mars)


Commissieleden:

Theo Terwischa - Jan Ottema - Rob van Echteld - Gert van der Kaap Jan Bakker - Edwin Visser Marc Veenstra - Luuk Janssen - Jaap de Mars






December:
·

Stickers logo Club van 25

·

DWB blessure-cadeaupakketten: Bram Donker, Mathé Pronk, Stan Beuving

·

Fotolijsten kledingsponsoren: Dagwinkel, Heine Roffel, DonkerVeenstra

·

DWB kerstkaart 2019

·

Nieuwjaarsloop: Sleutelhangers 500 stuks, Stickers aankondigingsbord, Banier 450x80 cm
6x kruidenbitter, bedankje voor de (oude)bestuurs leden en bestaande bestuur

Februari:
·

DWB tassen: 8 stuks tassen

·

Extra Keepershirt zondag 1

·

Trainingspakken jeugd 14 stuks

·

Coachjack/all-weather DWB 11 stuks

Juni:
·

Lijst gekocht voor shirt Klaas Stobbe

·

Kaart Dirk ten Hage 80 jaar

·

DWB corona maatregelen: Corona regelement opmaak, 2x Grote stoepbord-posters 5x
Reclameposters geplastificeerd A2 formaat, 25 Corona vloerstickers + 2 rollen tape

·

Keepertenue zondag 1

·

Condoleancekaart Jan Blauw
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·

Jan Ottema overlijdensadvertentie De Krant + Condoleancekaart

·

Kaboutervoetbal flyer

Augustus:
·

Digitale scorebord geplaatst door de klusploeg

·

Ballenactie 38 nieuwe trainingsballen

·

Wedstrijdballen voor het zondag 1e team ... aantal door Hendrik Stobbe

September:
·

Cadeau Femke Renkema diverse weken ziekenhuis

·

DWB Bidons voor alle teams 150 stuks rode bidons incl. bedrukking en stickers voorzien
van nummering

·

12 stuks Bidonkratten + Teamstickers voor op bidonkratten

·

De Wilper Boeren, shirts inkorten lange mouw naar korte mouw

·

Herstellen 2 korte broekjes, coachjassen

·

6 sleutelhangers voor aan de kledingtassen jeugd

·

Trainingspak-jeugd 21 stuks

·

Trainingstop 4 stuks

·

Trainingbroek 2 stuks

·

Masterclass trainingen flyer

Oktober:
·

Jubileumfeest Zondag 1, brief/envelop uitnodigingen

·

Geschenk/bedankje 3e klas promotie oud- en jonge spelers, 80 stuks incl transparante
stickers voor achterzijde

·

Programmaboekje opmaak zondag 1, kranten verslagen opmaak

·

Entree posters 60 stuks

·

Extra rode bidons zonder bedrukking

·

5 stuks Bidonkratten voor 12 bidons

·

8 stuks Teamstickers voor op bidonkratten

·

DWB_Vriendinnendag flyer 50 stuks roze bidons zonder bedrukking

·

Jeugdmiddag 14 oktober, Logo/geschenk Teamkoning, 6 stuks

·

80 stuks Teamkoning cheques/diploma’s

·

100 stuks Kampioen/diploma’s drukwerk 300 grams papier

·

Presentje Soedhis (operatie nieuwe heup)

November
·

Bikkelrun flyer

·

Nieuwe banier entree DWB Vlaggen, 2x Mastvlag klein, 1x Mastvlag, groot DWB
mondkapjes, 100 stuks, 3 verschillende modellen Presentatie flyer + doos voor verkoop in
de Dagwinkel Reclamebord Hiemstra Marum is opgezegd

December:
·

Reclamebord Hummel Haulerwijk moet worden vervangen
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DWB Buitenprofilering-Overkapping Nadine Oldewarris, Marlies Kiewiet, Robert Duursma,
Edwin Visser, Piet Oldewarris, Hendrik Duursma, Jaap de Mars



Knal: De laatste Knal was van december vorig jaar. Dit jaar proberen we weer een
december/kerst uitgave te maken. Het blijft altijd lastig om weer een nieuwe Knal uit te
brengen. Het is erg bewerkelijk en lastig om invulling te krijgen. Vaak is het achterhaald
nieuws wat we vermelden. Veel heeft al op Facebook en de website gestaan.



Facebook: De meest actuele onderwerpen worden geplaatst op onze FB pagina. Er wordt
regelmatig iets op geplaatst door Marc, Gert of Jaap. Verslaggever Piet O. levert vrijwel iedere
week een verslag + foto van ons eerste team.



Website DWB: Voor het overzicht van komende wedstrijden is de site actueel. Ook de
uitslagen en standen zijn per team te volgen. Zo nu en dan worden er nieuwsberichten
geplaatst. Er zijn foto’s gemaakt van de meeste teams door Arjanne Eelkema.

15. Verslag kantinecommissie (Koen Staphorst)


De Corona crisis en maatregelen vanuit de overheid hebben veel impact op de
kantine, waar de aan de regels/protocollen voor de horeca moeten voldoen, dit geeft
extra druk op de vrijwilligers.



In het voorjaar is de kantine ook een periode gesloten geweest en op dit moment is de
kantine ook gesloten. Dit betekend dat er geen kantine inkomsten zijn; de inkomsten
uit de kantine zijn dus lager begroot (zie begroting 2020/2021).



Richard Bollema vanuit de jeugdcommissie heeft het schoonmaakrooster opgesteld /
vernieuwd met ouders van nieuwe leden.



Pieter Aikema verzorgt zoals al jaren de inkopen en boekhouding voor de kantine en
Ab en de snoeiploeg het onderhoud, inclusief lekkages, verstoppingen en
schilderwerk.



Zoals eerder tijdens de vergadering gepresenteerd is het voornemen om de kantine uit
te breiden met een overkapping en de entree aan te pakken.

16. Verslag communicatie (Knal, website en social media)


Knal. Het afgelopen jaar is het alleen gelukt in december een KNAL uit te brengen, dit
jaar plannen we dit ook te doen. Vanwege de Corona uitbraak is het in het voorjaar en
aan het begin van het seizoen niet gelukt. Bij gebrek aan artikelen, blijkt het altijd
lastig om weer een nieuwe Knal uit te brengen, voor actuele informatie wordt gebruik
gemaakt van Facebook en website.



Facebook. De meest actuele onderwerpen worden geplaatst op onze FB pagina. Er
wordt regelmatig iets op geplaatst door Marc, Gert of Jaap. Verslaggever Piet O. levert
vrijwel iedere week een verslag + foto van ons eerste team.



Website. De website wordt gebruikt voor het plaatsen van artikelen / teamindelingen
en programma en standen die rechtstreeks vanuit de KNVB worden ververst. Er zijn
weer teamfoto’s gemaakt door Arjanne Eelkema. Op dit moment wordt er gewerkt aan
een webshop, waar artikelen kunnen worden besteld en betaald, we willen dit ook voor
de oliebollenactie gaan gebruiken.

17. Rondvraag


Hier wordt geen gebruik van gemaakt
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Bijlage: Aanwezigheidslijst ALV 2020
1. Ab Kamminga
2. Jaap de Mars
3. Koen Staphorst
4. Luuk Janssen
5. Nadine Oldewarris
6. Daniel Dijkhuizen
7. Rob van Echtelt
8. Hans Peter Jutting
9. Ineke Bebingh
10. Iris Oldewarris
11. Janet Philips
12. Dirk van Haaften
13. Piet Oldewarris
14. Patrick Boeve
15. Richard Bollema
16. Jos Speelmans
17. Marlies Kiewiet
18. Thea van der Laan
19. Theo Donker
20. Tjibbe Bakker
21. Erwin Zwittink
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