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Betreft    : Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 

Datum   : Woensdag 16 maart 2022 

Aanwezig bestuur : Ab Kamminga, Luuk Jansen, Nadine Oldewarris, Erwin Zwittink, Daniel Dijkhuizen, 

Jos Speelmans, Rob van Echtelt 

Aanwezige Leden : Richard Bollema, Bram Klaassens, Theo Donker, Daniel de Jong, Hendrik Duursma, 

Bert Kamminga, Koen Staphorst, Ineke Bebingh, Roel Duursma, Soedhis Kowlesar. 

Totaal 17, inclusief bestuur 

Notulist   : Nadine Oldewarris 

 

1. Opening (Luuk Jansen) 

Luuk heet iedereen welkom. Voor het eerst kunnen we weer samen vergaderen in de kantine. Door corona 

zijn er toch nog een aantal afmeldingen waaronder Jaap de Mars en Piet Oldewarris. 

Aan het begin van de vergadering staan we stil bij de overledenen van onze vereniging: 

- Henk Duursma  

Leider van 2003 tot 2006 bij het zondag eerste team. Samen met Fred Iwema was Henk zeker ook belangrijk 

voor de sfeer. Hoogtepunt was de beslissingswedstrijd om het kampioenschap in 2006 tegen Smilde94 in 

Donderbroek. Henk is daarnaast jarenlang actief geweest in de kantine op de zondagmiddagen. Hij is op 6 

oktober jongstleden overleden.   

 

- Pier Rozema 

Leider van 1987 tot 1995 bij het zaterdag eerste team. 

In 1987 leider bij trainer Evert Stoker die in 1993 werd opgevolgd door trainer Tjerk van der Veen. En van 

1993 tot 1995 leider, samen met trainer Evert Grijpstra waarbij het team kampioen werd en promoveerde 

naar de eerste klasse afdeling Groningen. 

Pier was een rustige en gezellige sfeermaker bij het team. Hij is 3 februari j.l. overleden in op 79 jarige 

leeftijd.  

 

Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overledenen. Tijdens deze minuut stilte wordt er ook stil 

gestaan bij de huidige oorlog in Oekraïne. Wij denken aan de vele onschuldige Oekraïners die zijn 

omgekomen zijn tijdens een oorlog die Europa in zijn greep heeft. Wij hopen dat de vrede zich snel zal 

herstellen. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 december 2021 (Luuk Jansen) 

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

opmerkingen, de notulen zijn vastgesteld 
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3. Mededelingen (Luuk Jansen) 

- Ledenbestand De Wilper Boys: 

In totaal zijn er 259 leden 

• seniorenleden 104 heren en 21 dames 

• juniorenleden 60 jongens en 31 meiden 

• 43 niet spelende leden 

 

-  Verbouwactiviteiten op dit moment:  

• Pannakooi 

• Overkapping, speelplaats, opslag en Kids Corner 

-   Vrijwilligersenquete 

De Wilper Boys is een club die we met elkaar maken. Om in kaart te brengen wat een ieder wil bijdragen 

hebben we als bestuur besloten om een vrijwilligersenquete uit te zetten onder onze leden. Hierin kun je 

aangeven welke vrijwilligersfunctie of vrijwilligerstaken jij het liefst zou uitvoeren. 

 

- 80 jarig jubileumfeest 

Op 1 augustus 2021 bestond onze vereniging 80 jaar. Door de vele coronamaatregelen hebben we nog geen 

moment gevonden om dit uitbundig te vieren. Nu alle maatregelen verdwijnen willen we na afloop van het 

80ste seizoen alsnog een groot feest geven. Een commissie onder leiding van Erwin Zwittink is druk bezig met 

de voorbereidingen, wordt vervolgt.. 

 

- Cursus reanimeren en gebruik AED 

De cursus reanimeren en AED gebruik wordt weer gegeven, het doel is om per team 2 mensen bekwaam te 

hebben. Inventarisatie en aanmeldingen verlopen via de leiders van de teams. 

 

4. Ingekomen stukken (Luuk Jansen) 

Geen ingekomen stukken 

5. Financieel verslag seizoen 2020/2021 (Erwin Zwittink) 

De penningmeester presenteert de jaarrekening voor het seizoen 2020/21. 

Jaarrekening 2020/2021 

Financieel gezien is onze vereniging een gezonde vereniging, het resultaat na afschrijvingen is weliswaar € 

1.500 negatief, maar de vereniging heeft aan het einde van het seizoen iets meer dan € 50.000 in kas. We 

hebben de financiële gevolgen van de corona pandemie vooralsnog goed weten te beperken Met hulp van 

onze trouwe sponsoren, onze leden en door gebruik te maken van financiële regelingen i.v.m. de COVID19 

pandemie hebben we de financiële gevolgen weten te beperken. 
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Inkomsten 

• De contributie is afgelopen jaar behoorlijk gezakt ten opzichte van vorig, dit zien we ook terug in het 

aantal leden (vorig jaar: 240, 131 senioren, 73 junioren en 36 niet spelende leden).  

• Entree en sponsorgelden zijn ruim hoger dan vorig jaar. Dit komt mede door de sponsorbijdrage van 

de Rabobank (bijna € 1.400), de sponsorloop (€ 3.113) en de balsponsoren voor vorig seizoen (€ 

2.000). Je ziet daarnaast een vermindering van de Reclameborden, dit komt doordat sponsoren 

overstappen naar de nieuwe Sponsorpakketten, deze vallen boekhoudkundig onder de 

sponsorbijdragen. 

• De acties en loterijen zijn ook ruim hoger dan vorig jaar. We hebben vorig jaar natuurlijk een online 

bingo georganiseerd (ruim € 2.000 opbrengst), de oliebollenactie lijkt een groot succes, echter zijn de 

kosten in 2020 op een ander account geboekt (4824 – opbrengst 2021 was ruim € 1.600 tegen € 

2.459 in 2020) daarnaast hebben we in 2021 natuurlijk de mogelijkheid om een bijdrage te leveren 

voor het aanschaffen van ballen wat een opbrengst heeft opgeleverd van ruim € 1.100. 

• De Subsidies van de BOSA hebben we vorig boekjaar besproken, dit was een duurzaamheidssubsidie 

die gebruikt is om de zonneboiler aan te schaffen. Dit geld was in het vorig boekjaar nog niet 

uitbetaald. Daarnaast hebben we ruim € 12.500 subsidie ontvangen in verband met de Corona steun.  

• Diverse baten zijn afgelopen jaar gezakt, er zijn schenkingen geweest van in totaal € 550 aan de club 

vanuit de certificaten actie voor de lampen om het hoofdveld. De totale diverse baten zijn gezakt, dit 

komt mede doordat er geen volledige nieuwjaarsloop is geweest, we hebben alleen de ‘digitale’ 

variant gehad waarvoor geen inleg betaald moest worden. 

• De kantine inkomsten, de levensader van de club, zijn natuurlijk behoorlijk gezakt doordat er in het 

overgrote deel van het seizoen niet gevoetbald is en hierdoor de kantine ook niet open was, om deze 

inkomsten te compenseren hebben we subsidie aangevraagd die beschikbaar zijn gesteld door de 

overheid. 

Uitgaven 

• Personeelskosten de personeelskosten zijn relatief gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Als 

club hebben we een bewuste keuze gemaakt om onze trainers in het Corona jaar door te betalen 

omdat we hier als club vanuit de overheid weer compensatie voor hebben gekregen 

• Huisvestigingskosten de zijn over het afgelopen jaar gezakt, doordat we een groot deel van het 

seizoen niet in de kleedkamers en in de kantine konden zijn zowel de elektra, gas en water verbruik 

gezakt. Daarnaast zijn de belastingen op gebouwen  gezakt, dit komt door de (eenmalige) hoge 

belastingkostenpost van 2020, waardoor destijds een rekening vanuit de gemeente een (boek)jaar 

later is verstuurd. Het klein onderhoud heeft minder hoeven plaatsvinden op het terrein. 

• Over de bureaukosten geen bijzonderheden. 
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• De accommodatiekosten zijn flink toegenomen dit komt doordat de zonneboiler die aangeschaft is in 

2019 en die volledig betaald is door een subsidie vanuit de Gemeente Marum bij het opgaan naar de 

Gemeente Westerkwartier in 2020 volledig in de kosten is geboekt. 

• Over de wedstrijdkosten geen bijzonderheden. 

• Ook over de bestuur en commissies kosten geen bijzonderheden. 

• Diverse lasten is vergroot ten opzichte van 2020. Zoals gezegd komt dit mede door de kosten van de 

oliebollenactie, die sinds dit jaar gescheiden op de W&V rekening staat. Daarnaast zijn er extra 

kosten gemaakt voor de Sponsorloop en de Bingo. 

• Ook de kantinekosten zijn net als de kantine inkomsten voor een groot deel weggevallen door een 

dichte kantine. 

• De afschrijvingen zijn met 350 toegenomen, dit komt door de aanschaf van het elektronische 

scorebord. 

• Als club hebben we een toevoeging op de voorzieningen gedaan in verband met de verbouwing van 

de kantine die eraan zit te komen. Hierover later meer. 

• Over de betalingsverschillen geen bijzonderheden. 

Koen geeft aan dat er ook kosten gemaakt werden voor het alarm door gebruik van de vaste telefoonlijn. Hier 

zal nog naar gekeken worden door het bestuur.  

6. Verslag kascommissie seizoen 2020/2021 (Erwin Zwittink) 

De kascommissie bestond uit Theo Donker (2e jaar aftredend) en Tjibbe Bakker (1e jaar)  

Theo geeft 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 2021/2022 (Erwin Zwittink) 

• We zien weer een lichte toename in het aantal leden, hierdoor is de Contributie iets hoger ingeschat 

ten opzichte van vorig jaar.  

• De Entree en sponsorgelden zijn gezakt doordat we in 2022 geen sponsorloop gaan doen en doordat 

de balsponsoren vorig jaar gefactureerd zijn en er niet gevoetbald is, worden deze voor dit seizoen 

gebruikt en dit wordt niet opnieuw gefactureerd.  

• De Acties en loterijen hebben we ook naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat we vooralsnog geen 

Bingo gepland hebben en we dit jaar niet meedoen met de Grote Club Actie. Daarnaast hebben we 

ook geen ballenactie dus dit bedrag valt ook weg.  
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• Qua Subsidies verwachten we ook een grote daling, dit omdat we in 2020 een eenmalige subsidie 

hebben gekregen om duurzamer te worden, we hebben begroot dat we nog een deel corona steun 

kunnen aanvragen voor de afgelopen winter periode. Daarnaast verwachten we gebruik te maken 

van de BOSA subsidie die we kunnen gebruiken voor de aanschaf van de pannakooi en de 

verbouwing van de kantine/jeugdruimte.  

• Over de Diverse baten eigenlijk geen bijzonderheden, er is geen nieuwjaarsloop geweest en 

daardoor zijn deze opbrengsten grotendeels gelijk aan vorig jaar.  

• De Kantine-inkomsten hebben we begroot op een combinatie van het jaar 2018-2019 en 2019-2020 

omdat dit ook jaren waren waarbij de kantine gedeeltelijk gesloten is geweest ivm corona.   

• De Personeelskosten zijn gestegen, dit komt mede doordat we in de 3de klasse een trainer nodig 

hebben met UEFA B diploma, trainers met dit diploma zijn duurder gebleken dan trainers met alleen 

UEFA C. Er is een nieuwe kostenpost voor het arbeidsbureau, de verloning van de trainer loopt via 

het Huis voor de Sport. Het arbeidsloket van Huis voor de Sport regelt alle kosten, denk hierbij aan 

de CAO, pensioen, eventuele beëindiging van een arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld 

ziekteverzuim. De vrijwilligersvergoeding is naar beneden bijgesteld omdat er geen betalende trainer 

is voor de restsenioren.  

• De Huisvestingskosten zijn grotendeels gelijk gebleven alleen de elektra, gas en water kosten zijn 

hoger ingeschat. Daarnaast verwachten we ook dat we weer meer gaan uitgeven aan klein 

onderhoud.  

• Over de Bureaukosten geen bijzonderheden.  

• De Accommodatiekosten verwachten we redelijk stabiel (met uitzondering van de eenmalige 

investering van vorig jaar natuurlijk).  

• De Wedstrijdkosten verwachten we weer op het niveau van 2019, een lichte stijgen ten opzichte van 

vorig jaar doordat we de rekening van de KNVB weer volledig zullen krijgen.  

• Over de Bestuur en commissies geen bijzonderheden.  

• Bij de Diverse lasten weinig bijzonderheden behalve dat we de kosten acties/loterijen hebben 

verhoogd i.v.m. eventuele acties voor het 80 jarig jubileum (nu al 81 jaar). De kosten van de 

nieuwjaarsloop zijn iets hoger dan normaal, dit komt mede door een boete van 300 van het ANP 

voor het gebruiken van een foto.  

• Ook de Kantinekosten hebben we net als de inkomsten begroot op een combinatie van de seizoenen 

2018-2019 en 2019-2020.  

• De afschrijvingen begroten we op hetzelfde niveau als vorig seizoen.  
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• We nemen geen voorziening op omdat we al begonnen zijn met het maken van kosten. Daarnaast 

verwachten we als laatste dat de betalingsverschillen gelijk zullen blijven ten opzichte van vorig jaar. 

 

8. Pauze 

Certificatentrekking door Erwin en Theo 

10195 Pieter Aikema 

10212 Sangeeta Helmholt 

10104 Theo Terwisscha 

10169 Ruud Elzerman 

10196 Pieter Aikema 

10131 Rob van Echtelt 

10128 Iris Oldewarris 

10145 Koen Staphort 

10141 Gert van der Kaap 

10198 Piet Varwijk 

10186 J de Wit 

10107 Chris Super 

 

50100 Nadine Oldewarris 

50116 Heine Roffel 

50112 Willemien Louwes 

50118 Erwin Zwittink 

 

Benoeming Lid van verdienste Koen Staphorst en erelid Ab Kamminga. 

Koen Staphorst en Ab Kamminga worden beide geëerd voor hun inzet voor de voetbalclub. 

 

9. Bestuurssamenstelling. (Luuk Janssen) 

• Ab Kamminga (1970-1998 en vanaf 2005)       aftredend en herkiesbaar najaar 2020 

• Erwin Zwittink (vanaf 2020)   aftredend of herkiesbaar najaar 2023 

• Daniel Dijkhuizen (vanaf 2020)   aftredend of herkiesbaar najaar 2023 

• Luuk Janssen (vanaf 2016)                               aftredend of herkiesbaar najaar 2022 

• Nadine Oldewarris (vanaf 2019)                        aftredend of herkiesbaar najaar 2022 

• Rob van Echtelt (vanaf 2020)   aftredend of herkiesbaar najaar 2023 

• Jaap de Mars (vanaf 2012)                              aftredend najaar 2021 

• Jos Speelmans (vanaf 2020)   aftredend najaar 2021 

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. 
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10. Statutenwijziging (Nadine Oldewarris) 

De nieuwe statuten worden met iedereen gedeeld en besproken.  

• Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingegaan. Hierdoor zijn een aantal 

regels in de wet veranderd voor het bestuur. De wetwijzigingen hebben bijvoorbeeld betrekking op 

taakvervulling, stemverhoudingen en daarnaast moet volgens de wet in de statuten iets worden 

opgenomen over belet (tijdelijk je functie niet kunnen uitvoeren door verschillende 

redenen)/ontstentenis (ontslag of aftreden bestuurder en er een vacature ontstaat). Dit heeft als 

gevolg dat wij ook onze statuten hebben moeten aanpassen. 

• Onze huidige statuten stamden uit 1989 en waren dus ook wel aan vervanging toe. Vanuit de KNVB 

bestaan er modelstatuten met hierin opgenomen de belangrijkste punten met betrekking tot de 

wetswijziging, deze zijn gebruikt om de nieuwe statuten op te stellen. 

• De meeste punten die nu ook in de wet benoemd staan werden al onze ’oude’ statuten genoemd. 

Nieuwe tekst die in de statuten is opgenomen gaat bijvoorbeeld over: Digitaal vergaderen. Daarnaast 

is er tekst opgenomen over belet (tijdelijk je functie niet kunnen uitvoeren door verschillende 

redenen) en ontstentenis (bij aftreden, ontslag of aftreden bestuurder en er een vacature ontstaat) 

in artikel 10. 

• De statuten zijn inmiddels goedgekeurd door onze verenigingsadviseur Otto Kooi. Iedereen mag de 

statuten doornemen. Als er geen opmerkingen zijn dan kunnen deze statuten worden vastgelegd.  

De statuten worden door de aanwezigen goedgekeurd en hierbij vastgesteld. Hiermee gaan we  naar de 

notaris, de nieuwe statuten worden ook op de website gepubliceerd. 

11. Benoeming nieuwe kascommissie (Erwin Zwittink) 

Conform statuten treed Theo Donker na 2 jaar af in de kascommissie, we hebben dus een nieuw persoon 

nodig. Bert Kamminga geeft aan dat hij dit wel op zich wel nemen, de kascommissie ziet er nu als volgt uit: 

• Tjibbe Bakker (2de jaar) 

• Bert Kamminga (1ste jaar) 

12. Verslag jeugdcommissie (Richard Bollema) 

Van onze jeugdleden zijn aan het begin van dit seizoen een fors aantal doorgestroomd naar de senioren. We 

zijn trots dat een stuk of twaalf jongemannen in een eigen DWB jong-senioren team spelen. Om deze 

overgang vloeiend te laten gebeuren is het nieuwe O-23 team voor hen een uitstekende mogelijkheid voor 

een zachte landing bij de senioren. 

Aan het begin van het seizoen zijn we begonnen met ongeveer 60 jeugdleden. Door actieve werving en 

proactief beleid tijdens de Corona periode zijn we flink gegroeid naar 84 leden nu. Dat is een groei van maar 
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liefst 40 %. Deze spectaculaire groei maakte het mogelijk na de herfstvakantie een JO7 en een JO8 in de 

competitie te zetten. 

Opvallend is het aantal meiden. Over de gehele breedte zien we daar een groei. Van het aantal jeugdleden is 

ruim 34 % meid (29 in totaal). Opmerking: de juniorenteams van onze club hadden geen levensvatbaarheid 

als er geen meiden in de teams zouden zitten. Helaas is het niet gelukt na de winterstop een MO15 in 

competitie te brengen. We blijven inzetten op het formeren van meisjesteams als het kan. Op dit moment is 

de instroom meiden vooral te zien bij de JO11. We blijven met een enthousiast kwartet vrouwen de komende 

tijd vriendinnentrainingen organiseren.  

Met proeftrainingen, plus-activiteiten (zie onder) en versterking van kader proberen we onze club 

aantrekkelijk te houden voor iedereen die graag wil voetballen. Het is nog even wennen, maar we willen 

graag een club zijn waar iedereen welkom is die wíl voetballen en niet een club voor jeugd die kán 

voetballen. Bij jeugdvoetbal gaat het in eerste instantie niet om prestatievoetbal. Wel proberen we natuurlijk 

altijd te winnen vanuit de basis-intentie dat iedereen plezier moet beleven.  

De plus-activiteiten dienen vooral het verenigen, het versterken van de onderlinge band. Plus- activiteiten 

bevatten soms ook voetbalonderdelen; dit maakt ook beter voetballers. Het laatste jaar hebben we hiervoor 

techniektrainingen van selectiespelers zondag 1 georganiseerd, organiseren we lasergame-evenementjes, 

doen we aan Bootcamp-training, geven we Vriendinnentrainingen, doen we aan voetbaldagen in herfst-, 

voorjaar-, en meivakanties, Oranjevoetbaldagen, etc.  

Het versterken van het jeugdkader blijft een continue onderwerp van aandacht. Hierbij proberen we oudere 

jeugd vanuit de junioren te stimuleren een rol op zich te nemen in de begeleiding en training. Vier spelers van 

JO17 geven op dit moment onder begeleiding trainingen. Acht spelers van JO15/JO17 zijn recent begonnen 

aan een traject om pupillenscheidsrechter te worden.  

Tot slot: we zijn een kleine vereniging. Dit vraagt veel creativiteit en inzet van iedereen om de jeugdtak 

levendig te houden. Tot nu toe lukt dit goed. Voor de toekomst vragen we ieders hulp en steun! 

13. Verslag senioren heren (Luuk Jansen) 

Seizoen 2020/2021 is in het najaar al gestopt. De competitie is niet weer hervat. Zondag 1 mag dit seizoen 

weer in de 3e klasse spelen. Aan het eind van het seizoen hebben we middels een besloten 

afscheidswedstrijd afscheid genomen van succestrainer Theo Donker. Onder Theo is er zowel op sportief als 

op organisatorisch vlak een zeer positieve ontwikkeling geweest. 

Door fysieke omstandigheden heeft Martin van Donderen besloten om afgelopen zomer te stoppen met het 

assistent trainerschap. Wij vonden dit zeer jammer. Helaas is het niet gelukt om een opvolger te kunnen 

benoemen. Gelukkig is Ruud Elzerman bereid om de trainingen van de overige senioren op zich te nemen 
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Vanaf seizoen 2021-2022 is GertJan Van Dijken als hoofdtrainer actief binnen onze vereniging. Na een goede 

start voor de coronastop  hebben we besloten deze samenwerking ook volgend jaar door te zetten. Het 

bestuur en de spelers van zondag 1 ervaren een plezierige manier van samenwerking. Waarbij zeer 

voetbalgericht wordt getraind. 

Vanaf seizoen 2021-2022 Is op zaterdagmiddag het zogenaamde 023 actief. Deze jonge gasten worden door 

een op een hoger weerstandsniveau te spelen klaargestoomd voor het zondag 1 team. Inmiddels hebben 

meerdere spelers al hun debuut gemaakt in het eerste. 

Helaas is tijdens dit seizoen het voormalige zaterdagteam uit de competitie genomen. Na jarenlang met 

hangen en wurgen genoeg spelers voor een wedstrijd te hebben bleek dat dit jaar niet meer te lukken. In een 

gesprek met de resterende spelers hebben we gelukkig het grootste gedeelte van de overgebleven spelers 

kunnen herplaatsen in een ander team. Echter hebben we noodgedwongen ook afscheid genomen van een 

aantal spelers doordat dit niet mogelijk bleek. Langs deze weg willen we Bert Kamminga bedanken voor de 

jarenlange inzet als leider van dit team.  

Vanaf seizoen 2020-2021 is er weer een 35+ team actief. Onder aanvoering van speler/leider Thijs Janssen 

worden er op vrijdagavonden ook weer gevoetbald op ons sportpark. Naast de 2 45+ teams die al actief 

waren. 

Vanaf seizoen 2021-2022 is er ook walking football voor de seniore voetballen. Een achttal mannen wandelt 

op de woensdagochtend een uur achter de bal aan. Onder de ervaren leiding van trainer Theo Donker 

hebben de mannen veel plezier. We zijn hartstikke trots met weer een nieuwe doelgroep die we zo kunnen 

bereiken. Voetbal is van iedereen! 

De KNVB is voornemens om vanaf seizoen 2023-2024 voor de standaardelftallen een competitieindeling te 

maken op basis regio. Zaterdag en zondagteams komen dan wellicht bij elkaar in één competitie. Dit wordt 

nog verder uitgewerkt. 

14. Verslag senioren dames (Nadine Oldewarris) 

Sinds seizoen 2020-2021 spelen we bij de dames met twee zeventallen op de vrijdagavond. In totaal zijn er 21 

damesleden die verdeeld zijn over beide teams. 

Helaas hebben we door corona de afgelopen tijd nog niet veel kunnen voetballen, iedereen is wel erg blij dat 

dit weer kan. Er wordt dan ook weer met veel plezier gevoetbalt tijdens de wedstrijden en trainingen.   

De trainingen werden tot december afgelopen jaar verzorgd door Arjan van der Kaap. Helaas heeft Arjan 

vanwege het starten van een nieuwe opleiding de trainingen moeten stoppen. Erg blij waren we dat Thijs 

Terwisscha vanaf dat moment bereid was om de trainingen op te pakken. Hij zal tot aan de zomerstop de 

dames trainen. Voor hierna staat er nog een vacature open.  

Qua activiteiten buiten het voetbal om hebben we veel moeten missen. Het Leekster Voetbalgala werd 

helaas afgelast en ook de jaarlijkse Sinterkerst viering kon niet doorgaan. Gelukkig hebben we wel een leuk 
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uitje in het vooruitzicht omdat we in april met een aantal dames naar een wedstrijd van de 

Oranjeleeuwinnen gaan. Daarnaast was er door een viertal dames zoals ook al benoemd bij de jeugd in 

oktober een leuke vriendinnenmiddag opgezet.  

Net als afgelopen seizoen zal er ook dit jaar weer geïnventariseerd worden of er een mogelijkheid is om weer 

een elftal op zaterdagmiddag op te zetten om ook in de toekomst doorstroom vanuit de jeugd naar een 

dameselftal mogelijk te maken. Na inventarisatie afgelopen seizoen waren er 11 dames en meiden 

enthousiast om dit te gaan doen, wat net te weinig is om dit te realiseren. Uit ervaring van eerdere jaren zijn 

er toch wel minstens 15 spelers nodig hiervoor.  

Als we kijken naar de jeugd zijn er nu bij het onder de 17 team vier meiden en onder de 15 zijn dit er zelfs 

twaalf. Dus het is zeker belangrijk om de mogelijkheden voor een elftal op zaterdag te blijven bekijken. 

15. Verslag sponsorcommissie (Rob van Echtelt) 

De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit: Rob van Echtelt, Gert van der Kaap, Jan Bakker, Edwin 

Visser, Marc Veenstra, Luuk Janssen en Jaap de Mars. 

Komende jaar willen wij weer actief bezig met de sponsorcommissie. Er zijn nog nieuwe leden nodig in de 

commissie i.v.m. het stoppen van Jaap. 

Opmaak flyers, drukwerk - soc. media/website is gedaan voor de volgende activiteiten: Bootcamp, Poiesz 

Actie, Lasergamen, Masterclasstrainingen, Oliebollenactie, Winnaar Regiocup, Walking Voetbal, 

Vriendinnendag, Nationale Voetbaldag, Liberation Games, DWB Bingo, Minigolf, Bikkelrun en de 

Sponsorloop. 

Overige activiteiten in het afgelopen jaar: 

Dec 2020 Reclamebord Hummel 

Jul 2021-nu Tekeningen, ontwerpen, overleggen kidscorner/overkapping 

Jul 2021  Ontwerp en plaatsen Wedstrijdenbord-veldindeling Dibond  

Nieuwe prijslijst kantine Backlight polyester 3mm  

DWB inschrijfformulier  

Oliebollenactie 2021 

Club van 25 stickers nieuwe namen 

Jan 2022 Teamfoto’s jeugd bewerken en op website plaatsen 

  Pannakooi flyer 

Mrt 2022 Kledingsponsor De Jong en Renkema - JO 7 en JO 8  

  Kledingsponsor Elektricmen - JO 17 

  Reclameborden De Jong en Renkema - Elektricmen 

  Sponsorlijsten bijgewerkt 
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Muta aankopen: 

Afgelopen jaren hebben Jaap en Henny de bestellingen bij Muta gedaan. Nu Jaap uit het bestuur gaat, 

stoppen ze hier ook mee. Afgelopen jaar bestonden de bestellingen voor jeugd en senioren voornamelijk uit: 

• Coach/trainersjassen 

• Regenjassen 

• Polo’s 

• Teamkleding (shirts/broekjes/kousen (nieuw/bijbestellen 

• Tassen  

 

Er zijn op dit moment gesprekken met Henk Nienhuis en gaat er misschien verandering plaatsvinden in het 

bestellen. Hiervoor zijn Jaap en Luuk in gesprek geweest met Henk Nienhuis.  

16. Verslag kantinecommissie (Daniel Dijkhuizen) 

Mede door Corona is er helaas in de afgelopen twee jaren relatief weinig gebeurd qua kantine inkomsten. 

Desondanks zijn er enkele veranderingen binnen de kantine geweest. 

Pieter heeft besloten het stokje over te geven, waardoor er geschakeld moest worden over een nieuwe 

invulling van de kantine. Pieter heeft jarenlang de kantinewerkzaamheden verricht waarvoor hartelijk dank 

Pieter. 

Na het vertrek van Pieter is besloten enkele zaken te digitaliseren. Zo is het besloten het bestelproces bij 

Sligro te versoepelen en dit voortaan digitaal te doen en de producten voor de kantine worden geleverd en 

niet meer opgehaald. Marc Veenstra en Mark de Vries doen nu de kantine inkopen. 

Er is een nieuw kassasysteem aangeschaft, zodat het beter inzichtelijk is wat er in en verkocht wordt en 

inmiddels word hier goed gebruik van gemaakt. Er is een koppeling met de pin gemaakt, waardoor er minder 

kans op fouten is bij het intoetsen en we een beter beeld krijgen van de inkomsten.   

Met Heineken is een nieuwe deal met gemaakt, wat voor ons veel voordeliger is. 

Kantinediensten blijven lastig te vervullen, we vragen hier ook in het vrijwilligersformulier om zodat de taken 

verdeeld kunnen worden over meerdere personen. 

Het belangrijkste is dat we weer draaien en we weer kantine inkomsten genereren. 

17. Verslag communicatie (Knal, website en social media) (Rob van Echtelt) 

• De website is geupdate.  

• Social media en Facebook worden veel gebruikt voor bekendmaking en informeren over activiteiten.  

• De KNAL willen we 3 x per jaar blijven uitbrengen. 

 



 Notulen Algemene Ledenvergadering 2021    16-03-2022 
   

Page 12 of 12 
 

18. Rondvraag 

• Bram noemt het idee om tijdens de jaarvergadering een gastspreker uit te nodigen om meer mensen 

te trekken om aanwezig te zijn bij de vergadering.  

• Ineke benoemd dat het achterste trainingsveld erg slecht is.  De gemeente doet hiervan het 

onderhoud. Bram geeft aan dat bijna elke vereniging tegenwoordig  een kunstgras veld heeft.  Hier is 

al eens een gesprek over geweest  geeft Luuk aan maar dan moeten we andere velden opgeven.  

Veld is al jaren slecht qua onderhoud en kunstgras staat al wel bij het bestuur als project op de lijst.   

Bij de gemeente  moet dit slim worden aangegeven geeft Koen aan. Vanuit gemeente is er eens 

aangegeven dat als er geen vraag komt voor zoiets er ook geen actie zal worden uitgezet. We zullen 

dit als vereniging dus zelf moeten aangeven, dit is iets om op te pakken. 


