
 
 
Notulen Algemene najaarsledenvergadering 4 maart 2022 
 
Aanwezig: Zie presentielijst. 
 
Afwezigheid met kennisgeving: Sjoerd Hoekstra,  
Anja de Jong, Pieter Schols, Sietse van der Meer, Jan Tabak. 

 

       

 

1. Opening: De ALV wordt geopend om 20.00 uur 
2. Vaststellen agenda: De agenda wordt goedgekeurd 
3. Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen 

binnengekomen voor de ALV 
4. Notulen ledenvergadering 28 juni 2021: Harm Haven heeft in deze vergadering 

aangegeven dat jeugd over het plat dak van de Nije Westermar of over de balustrade 
loopt. Hoe gaan we dit oppakken? Wie is verantwoordelijk? Het bestuur neemt dit mee 
naar de vergadering van het Algemeen Bestuur.  

5. Bestuur mutaties:  
• Richard van der Vliet stopt als penningmeester. Er is een nieuwe penningmeester 

gevonden: Mark Kruisselbrink. Hij wordt in de Voorjaarsledenvergadering voorgesteld.  
• Tijdens deze ALV werd, naast de formele agendapunten, uitgebreid stilgestaan bij het 

afscheid van Jan van Arkel. Jan had namelijk aangegeven dat hij een paar stappen 
terug wil in zijn beschikbaarheid voor de club. 
Jan van Arkel is al lid van verdienste en erelid van FC Burgum en bovendien ridder in 
de orde van Oranje Nassau. Het bestuur heeft Jan vervolgens voorgedragen om door 
de KNVB gehuldigd te worden voor zijn enorme inzet voor de afgelopen 20 jaar. 
Auke van der Horn, ambassadeur van de KNVB, reikte aan Jan de gouden speld uit en 
overhandigde Jan de daarbij behorende oorkonde uit. 

6. Jaarverslag secretaris: Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
7. Financieel jaarverslag penningmeester: Richard neemt ons mee in de huidige financiële 

situatie over 2020-2021. Richard vraagt formeel of iedereen op de ALV het er mee eens is 
dat we het gerealiseerde resultaat investeren in optimalisatie van de velden en/of in 
veldverlichting. De aanwezige leden op de ALV stemmen hiermee in.  

8. Verslag kascommissie: Hylke de Boer en Goos Ganzevoort doen hun verslag als 
kascommissie. Het zag er goed uit. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester. 

9. Benoeming nieuwe kascommissie: Hylke de Boer is aftredend voor kascommissie en 
wordt bedankt voor zijn inzet. Jaap Kingma stond op reserve en wordt nu gevraagd zitting 
te nemen in de kascommissie. Ronald Zijlstra geeft aan de nieuwe reserve te willen zijn.  

10. (Concept) Beleidsplan 2022-2025:  
• Door het bestuur werd het nieuwe beleidsplan “Grut, grutter, Grutsk” 2022-2025 

gepresenteerd. Aan de hand van een zogenaamde infographic werd het beleidsplan 
toegelicht. Enkele belangrijke doelstellingen voor 2025 zijn: 

• Ledentevredenheid moet minimaal een 8 scoren 
• 50% van de leden van FC Burgum hebben een vrijwilligersrol binnen de club 
• De uitstroom van leden is maximaal 3% per jaar 

 



Dirk vraagt of de ALV zich kan vinden in het nieuwe beleidsplan? Jaap van Bruggen 
vraagt hoe het zit met het plan vanuit de fusie, om de recreatieteams ook door 
gediplomeerde trainers te kunnen laten begeleiden. Voetbal Zaken is druk bezig 
trainers op te leiden. Er wordt ruimte in de begroting vrij gemaakt om trainers/leiders 
op te leiden. HJO is hier mee bezig. Is een eigen trainersopleiding (academy) iets voor 
FC Burgum? De KNVB kan trainers certificeren om zelf cursus te geven.  

• Het beleidsplan wordt goedgekeurd door de ALV. 
11. Statutenwijziging (in verband met Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen): Jan 

Harmen legt uit waarom de wijzigingen in de statuten nodig zijn. We houden hierbij de 
statuten van de KNVB aan. De ALV stemt voor de statutenwijziging.  

12. Stand van zaken accommodatie (Lytse Westermar):  
• De Lytse Westermar kan ongeveer eind april klaar zijn.  
• Harm Haven vraagt of het mogelijk is om het tassenrek, aan de buitenzijde van de Nije 

Westermar, te verwijderen en hier een koffiehoek van te maken.  
• Gerrit de Boer: Ballen die op het dak komen van de Lytse Westermar hoe gaan we dit 

oplossen? Nu klimt de jeugd erop om de ballen eraf te halen, maar is er geen andere 
mogelijkheid? 

• Arjen Bootsma: Vraagt hoe het komt met onze kledingleverancier. Deze is verdwenen 
uit het dorp. En is nu onderdeel van Voetbalshop.nl. Vorige week hebben zij toegezegd 
een shop-in-shop-constructie te gaan doen vanuit Karwei in Burgum. Zodra hier meer 
over bekend is, wordt hierover op de website gecommuniceerd. Tot die tijd is op 
zaterdag bij Haye van Dekken beneden bij de hoofdingang broekjes en sokken te 
verkrijgen. 

• Hylke de Boer: Hoe zit het met de kwaliteit van kleding? Hier wordt naar gekeken. 
13. Voetbal Zaken:  

Het team van Voetbal Zaken is in de afgelopen maanden enorm hard bezig geweest 
om diverse posities bezet te krijgen. Denk aan: 

• Nieuwe A-selectietrainer (Jasper Bouma) 
• Nieuwe assistent-trainer (Niels Pot) 
• Nieuwe B-selectie trainer(s) (Siedo Bauke en Otte Christiaan Jonker) 
• Nieuwe 19-1 trainer (Gerrit de Boer) 
• Nieuwe Hoofd Jeugd Opleiding voor midden- en onderbouw (Kayin Kleefstra) 
• Nieuwe Hoofd Jeugd Opleiding voor de bovenbouw (Harke Bekkema) 
• Nieuwe coördinatoren in het team Voetbal Zaken 

 
Team Voetbal Zaken is naast de invulling van trainersposities etc. ook al in 
voorbereiding voor de samenstelling van de selecties van het volgende seizoen. In de 
komende weken zullen er nog diverse gesprekken gevoerd gaan worden. 

14. Rondvraag:  
• Wilt Dijk vraagt hoe het kan dat de JUMBO kan bepalen of we wel of niet meedoen 

aan de Poiesz-actie. Dirk geeft uitleg over hoe het proces is gegaan en waarom we dit 
jaar niet meedoen met deze actie.  

• Kantinecommissie vraagt of nu alle trainers en leiders een Clubpas hebben? Volgens 
Ate heeft iedereen die leider of trainer is een pas. Mocht dit niet zo zijn dan hoort hij 
dit graag.   

• Zondag 1 traint op de vrijdagavond. Zij hebben geen sleutel/tag om binnen te komen. 
Er moet iemand aanwezig zijn deze avond om Zondag 1 binnen te laten. Kantine moet 
open zijn. Er wordt aan gewerkt om een vaste kantinebezetting te krijgen op de 
vrijdag.  



• Teun de Jong geeft aan dat het zondagvoetbal soms wat uitsterft. Hoe gaan we hier als 
vereniging mee om. Het bestuur geeft aan om met Zondag 1 het gesprek aan te gaan 
en vanuit Voetbal Zaken komt er aandacht voor het zondagvoetbal.  

15. Sluiting: De ALV sluit om 22.00 uur. 
 


