
 

 
Verslag 

 

78ste Algemene Ledenvergadering VVR 

maandag 14 oktober 2019  

 

 

Agenda 

 

1. Opening & mededelingen 

 

Welkom door de voorzitter. 

Afwezig met kennisgeving: Hense Angerman, Rene Mulder, Roel van de Linde en Erik 

Tuin.   

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Vaststelling notulen 77ste algemene ledenvergadering van 4 oktober 2018  

Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden ongewijzigd vastgesteld.  

Ilona wordt bedankt voor het maken van haar laatste notulen.  

 

3. Jaarverslag 2018/2019 

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er wordt afgesproken het jaarverslag 

op de website te plaatsen.  

Er wordt aangegeven dat als je in het bezit bent van een Iphone de website van VVR 

niet veilig is. Het bestuur zal hierover contact opnemen met de internetcommissie. 

 

4. Verslag van de kascommissie 

 - Stefanie Runhart en Roel v.d. Linde. 

  Roel van de Linde is ingevallen voor Raymond Dolfsma voor de controle van de 

  kas. 

  Stefanie Runhart deelt mede dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen en 

  wordt er decharge verleend aan de penningmeester. 

 

5 Financieel jaarverslag 2018/2019 

 - Personeelskosten zijn iets gestegen ten opzichte van vorig jaar dit zit in de  

  schoonmaak en onderhoud. 

 - Vrijwilligersvergoeding valt lager uit dan vorig jaar  

 - Grote post is het onderhoud van de velden. Dit wordt door Woldwerk uitgevoerd. 

 - KNVB – jaarbedrag voor leden en andere faciliteiten aan de KNVB. 

 - Kosten vervoer – bus 1e elftal – heeft meer geld gekost dan de jaren ervoor. Dit 

  heeft te maken met de extra wedstrijden die er zijn gespeeld (nacompetitie). 

  Het  eerste elftal draagt zelf bij aan de kosten voor de bus. Er spelen veel jonge 

  jongens in het team en zijn niet allemaal in het bezit van een auto. Zij hebben 

  aangegeven voor de teamspirit, de sfeer, de bus te willen houden. Extra kosten 

  worden door het elftal opgebracht. 

 - Inkomsten komen binnen via de contributie, donateurs, sponsor bijdrage, entree 

  verloting en subsidies. 

 - Subsidie ontvangen voor jeugdactiviteit – Deze is besteed aan de Miedema dag 

  eind juni. 

 - Opbrengst kantine ligt hoger dan het jaar ervoor. 

  

 Het jaar 2018/2019 wordt met een positief resultaat afgesloten. 

 

 

 



 

 

6 Vaststelling balans en de staat van baten en lasten 

 

 Balans – moment opname 30 juni 

 Kaart verkoop schrijven wij op af. 

 Kantine niet – onderhoud exploitatie 

 Zonnepanelen -  machine terrein onderhoud  

 

 Basis set kleding is uitgebreid in verband met het zaterdag team wat erbij is 

 gekomen. 

 Bij de jeugd is er iets meer kleding aangeschaft. 

 

 Overige investeringen – diverse kleine dingen vallen hieronder. 

 

7. Vaststelling begroting 2019/2020 

 Trainingskosten iets hoger dan voorgaande jaren. Dit komt door de reiskosten. 

 Verwachting is dat de andere posten gelijk blijven. 

 

 Veel subsidie – we krijgen subsidie van de gemeente dit je mag dit als vereniging vrij 

 inzetten. Woldwerk voert voor VVR werkzaamheden van de velden uit. 

  

 Representatie kosten – langdurig zieken, afscheid commissielid/bestuur 

 Boete spelers deze moeten de spelers zelf betalen. 

 

 Bus - prijs is goedkoper in verband met minder aantal km, minder wedstrijden. Er 

 wordt door de spelers van het eerste een oproep gedaan om meer mensen mee met 

 de bus mee te krijgen. 

  

 Onderhoud veld accommodatie – de inschatting is dat deze kosten hoger uitvallen dit 

 omdat de kosten van kunstgras duurder is. 

 De gemeente heeft aangegeven dat de bijdrage van de kosten voor de velden wordt 

 verhoogd. 

 

 De begroting 2019/2020 wordt vastgesteld.  

 

8. Vaststelling contributie 2019/2020 

 Er volgt geen verhoging van de contributie. 

 

9. Kantineprijzen 

 Er wordt een voorstel gedaan om de prijzen in de kantine te verhogen. 

 Dit voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 De aanpassingen gaan in per 15 oktober 2019. 

 

10. Kunstgras 

 Op de website staat een stuk over de stand van zaken met betrekking tot het 

 kunstgrasveld. De aanleg wordt zoals nu zoals het er naar uit ziet in het voorjaar 

 (april). Ruinen start in het najaar. 

 Omdat er dan minder velden beschikbaar zijn zal er met de omliggende verenigingen 

 een oplossing gezocht worden voor de te spelen wedstrijden.  

 Verder moeten wij afwachten wat de uitkomst is van onderzoeken in verband met de 

 stikstof. Hierover is tot op heden niets bekend. 

 

 Een deel van het bestek is al in ons bezit. Wim Liezen coördineert dit. We moeten nu 

 gaan kijken wat moet er gebeuren, wat kunnen wij  zelf en waar kunnen wij al mee 

 beginnen, bijvoorbeeld opruimen van het tegelpad. 

 Het is van belang om de werkgroep op te schalen vanuit 4 personen naar meerdere 

 personen bijvoorbeeld uit onderhoudscommissie en de sponsorcommissie. 

 Het is ook belangrijk om de plaatselijke sponsoren erbij betrekken. 

 

 Is er al bekend wat voor veld het wordt? 

 Veld wordt vergelijkbaar met de velden in Koekange. Pesse heeft dit veld ook. Geen  

 Rubbergranulaat. 

 

 



 

 Wij krijgen TPE.  TPE is recyclebaar. Het is in verschillende kleuren verkrijgbaar, het 

 is geurloos, onderhoud is eenvoudig. 

 

 Waarom geen rubber? Als het gaat vriezen minder goed voor de korrels, korrels 

 waaien er snel af. 

 

 Er komen geen klapdoeltjes op het veld. Er komen doelen met wieltjes die je van 2 

 kanten er op kunt zetten.  

 Verder komt er ledverlichting. Wordt aangevraagd bij het rijk. Hiervoor kun je 

 subsidie krijgen. Er komen 6 masten met 8 lampen. Deze ledverlichting kun je, 

 doormiddel van een kastje ,dimmen. 

 

11. Rookbeleid handhaven. 

 - Met ingang van het seizoen 2020/2021 rookvrij sportpark 

  Hoe wil je dit handhaven. Dit moeten wij als bestuur oppakken. 

  Meeste peuken liggen bij kleedkamer 1 en 2. 

  Rookbeleid hiervoor regels opstellen.  

  Parkregels opstellen en deze zichtbaar op het sportpark plaatsen. 

 

12. Alcoholbeleid 

 - Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).   

  Instructie opgesteld voor in de kantine maar ook voor bestuurskamer. 

  Geen bier meer kleedkamer er zijn meer verenigingen die dit al hanteren. 

  1e elftal geen kratbier meer in de kleedkamer – is pilot aankomend jaar. 

  Geen flesjes op zondag in de kantine. 

 

13. Aftreden/benoeming bestuursleden 

 - Vacant – Voorzitter 

  Helaas nog geen nieuwe voorzitter.  

 - Aftredend en niet herkiesbaar: Raymond Dolfsma 

  Raymond is mee bezig met het zoeken naar een opvolger. 

 - Benoeming: Marc Emmink – voorzitter jeugdcommissie 

 

  Omni verenigingen. Hierin gaan samenwerken als bestuur met andere  

  verenigingen. Buurgemeente hebben ook te kampen met te kort aan   

  vrijwilligers/bestuursleden. 

 

  Minder vrijwilligers heeft te maken met dat mensen langer moeten doorwerken en 

  dus minder vrije tijd hebben. De jeugdleden benaderen en die inzetten voor  

  bepaalde werkzaamheden (kaartverkoop zondag, schoonmaak reclame borden). 

 

  Verder met elkaar gaan kijken hoe gaan wij dit met elkaar oppakken. 

  Er is met de spelersraad van het 1e elftal een gesprek geweest. Daar is  

  aangegeven dat zij wel een team willen trainen op de dinsdagavond. Het lastige is 

  dat het een jong team is waarvan een aantal werken ’s avonds. De personen voor 

  de groep moeten niet te vaak wisselen een aantal vaste personen is wenselijk. Bij 

  de jongere jeugd zou dit nog wel kunnen. Ook wordt er gesproken over een  

  verbinding van de spelers van het 1e elftal naar de jeugd toe. Zij kijken toch op 

  tegen een speler van het 1e elftal. 

 Harald heeft hier overleg over met de spelersraad en verwacht hier binnenkort 

 een terugkoppeling van. 

 

  1e elftal spelers hebben zich aangemeld voor het belrondje voor de   

  Vriendenloterij. 

  

  Is het een optie om een vrijwilliger coördinator aan te stellen. Het bestuur komt 

  hierop terug. Er moet iemand voor gezocht worden. Gevraagd wordt aan de leden 

  om hier ook in mee te denken en te komen met namen. 

 

14. Benoeming commissieleden 

- Nieuwe kascommissie  

  Raymond – Stefanie 

  Reserve – Hennie Spekschate 

 



 

 

 - Nieuwe commissie leden 

  Marc Emmink, Kirsten de Vries, Bert Hof (interim), Marcus Koetsier,  

  Henk Zantinge, Arend Hester, Geja Mulder, Rinda Oostra, Jan Piepot. 

 

15. Rondvraag 

 Lijst met leden van alle commissies.  

 Trainingstijden/trainingsavonden voor de jeugd voor op de website. 

 Henk de Brouwer stuurt overzicht naar Bertus toe. 

 

 Teamfoto 

 Er zijn 2 pogingen gedaan. Er wordt afgesproken dat ze dit jaar een eigen foto 

 mogen inleveren. Voor volgend jaar een zondag inplannen. 

  

 Stefanie – heeft een vraag over de activiteitencommissie dit naar aanleiding van een 

 activiteit die georganiseerd werd en waar jongeren onder de 18 jaar niet mochten 

 komen. Ze hebben geen uitnodiging gekregen. 

 Wat zouden jongeren willen als vrijwilligersavond?  

 Wat wij nu organiseren daar komen te weinig mensen op af. De vraag moet gesteld 

 worden of er wel de juiste activiteiten worden bedacht? 

 

 Voorbeeld voor de oudere jeugd vanaf 14 jaar bubbelvoetbal. 

 Voetbalkamp op eigen terrein. 

 Voor de ouderen andere activiteit. 

 

 Er is nog een activiteitencommissie maar er is niet zoveel animo onder de leden als 

 er activiteiten georganiseerd worden. De wil is er wel om iets te organiseren. 

 

 Paul deelt mede dat VVR momenteel in een negatieve spiraal zit. Komt door de 

 communicatie die wij met elkaar hiervan naar buiten dragen. We moeten met elkaar 

 de schouders er onder zetten. Er moeten meer mensen op gaan staan. Dat VVR al 3 

 jaar lang geen voorzitter heeft, dat kan niet.  

 Dat kan niet. Negativiteit moet omgezet worden in positiviteit. We moeten weer 

 energie krijgen.  

 

 Oproep in op ’t Wold – voor voorzitter. 

 Niet alleen bestuur hoeft mensen te vragen dit kunnen ook andere mensen doen. 

 Voorbeeld leider bij 1e elftal – hoeft niet alleen bestuur op te pakken kunnen de 

 leden of spelers 1e elftal ook zelf doen. 

 

 Bertus Luten – geeft aan dat hij tussen nu en bepaalde tijd gaat stoppen. De 50 jaar 

 zit er bijna op.  

 Belangrijk is dat er een draaiboek komt van deze functie. Wat houdt het in, wat 

 wordt er verwacht. 

 

16. Sluiting 

.  Martin sluit om 22.05 vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 We sluiten af met een positieve samenwerking 


