
 

 
   
 

                                                           Jaarverslag secretaris FC Burgum seizoen 2020/2021 
 
 
 
Het dagelijks bestuur bestond aan het begin van het seizoen uit: 
Voorzitter:   Dirk van der Woude 
Penningmeester:  Richard van der Vliet 
Secretaris:   Geeske Wijmenga 
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en vergadert maandelijks. 
 
Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan met de volgende bestuursleden. Samen genoemd het 
Algemeen Bestuur: 
Facilitaire Zaken  Douwe Jan Douma 
Algemene Zaken  Jan Harmen Jonker 
Voetbal Zaken   Ate Ritsma 
Sponsor Zaken   Chris van Buiten 
Communicatie   Anja de Jong 
 
Het Algemeen Bestuur vergadert 1x in de 6 weken. 
 
De Vereniging 
FC Burgum start seizoen 2020-2021 met ongeveer 750 leden. Heren, Dames, Junioren, Pupillen, 
Meisjes, 35+, 45+, veterinnen en Neo’s.   
Onze kernwaarden zijn Hart voor de Club, Hart voor de Sport en Hart voor de omgeving.  
De vereniging kent daarnaast meer dan 280 vrijwilligers! 
 
Accommodatie 
Met ingang van 1 december 2020 is ons onderkomen in de Nije Westermar. In de Nije Westermar 
hebben wij als FC Burgum het eigendom van het sportcafé, zes kleedkamers, een bestuurskamer en 
de ontvangstkamer. 
 
Tevens is in oktober 2020 het nieuwe hoofdveld (kunstgras) in gebruik genomen. Dit nieuwe 
hoofdveld is gerealiseerd doordat de gemeente de helft betaald heeft en wij als FC Burgum de 
andere helft, met de verlichting, dug-outs en dergelijke. 
Rondom dit nieuwe hoofdveld wordt nog een camerasysteem geïnstalleerd. Dit camerasysteem is 
aangeschaft via een nieuwe sponsor, zijnde Pranger en Rosier. Het doel van dit camerasysteem is om 
technische voetbal analyses te kunnen doen, maar ook om exposure van FC Burgum via social media 
te vergroten. 
 



In september van 2021 is er gestart met de bouw van de Lytse Westermar. De bouw van de Lytse 
Westermar wordt gedaan in samenwerking met de Friese Poort.  
 
Exploitatie sportcafe 
Mede vanuit onze kernwaarde “hart voor de omgeving” is overleg gezocht met de plaatselijke 
horeca. Doel is om wederzijds begrip en samenwerking te bevorderen. Dit heeft ertoe geleid dat er 
een convenant is afgesloten met de lokale horeca. Vanuit dit convenant zullen we tweemaal per jaar 
overleg voeren met de lokale horeca, om activiteiten af te stemmen. 
 
Ons kantineteam (kernteam) heeft inmiddels de samenwerking gezocht met zaalsportverenigingen 
om de barbezetting te organiseren. 
Deze afspraken zijn (vooralsnog) als volgt: 

- Maandagavond door Herauten 
- Dinsdagavond door FC Burgum en Korfbalteam DFS 
- Woensdagavond door FC Burgum 
- Donderdagavond door FC Burgum 
- Vrijdagavond door Modestodûns 
- Zaterdag, tot 19.00 u door FC Burgum 
- Zondag tot uiterlijk 19.00 door FC Burgum 

 
Corona 
In september 2020 werd er weer gestart met de voetbalcompetitie. Al vrij snel werd door Covid de 
competitie weer stil gelegd. Deze pandemie had veel invloed op het voetbalseizoen 2020-2021.   
Door diverse vrijwilligers in onze vereniging werd hard gewerkt om de coronamaatregelen zo goed 
mogelijk te handhaven. Dat ging ook goed! In het najaar van 2020 werden we opnieuw 
geconfronteerd met het stoppen van de competities, als gevolg van sterk oplopende corona 
besmettingen.  
 
Binnen FC Burgum is een corona beleidsteam actief. Dit team bestaat uit: 

- Bestuurslid Algemene Zaken 
- Bestuurslid Voetbalzaken 
- Bestuurslid Communicatie 
- Bestuurslid Kantinecommissie 
- Lid van het team algemene zaken 

 
Voetbalzaken 
Ondanks corona zorgde Voetbal Zaken ervoor dat de faciliteiten om te trainen zo goed mogelijk door 
konden gaan. Er werd binnen de toegestane coronabeperkingen zoveel mogelijk doorgetraind en 
onderling wedstrijden gespeeld. 
 
Communicatie 
Ons communicatieteam is zeer actief geweest. Er is veel bereikt in de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van FC Burgum, zowel in- als extern. We zijn hierbij actief op social media en delen 
nieuws via onze website. 
 
Sponsoring 
Door onze sponsorcommissie is veel werk verzet. Hierdoor is onze sponsorcommissie erin geslaagd 
de sponsorinkomsten substantieel te verhogen.  
De sponsorcommissie is ook bezig om nieuwe vormen van sponsering te zoeken, zoals het gebruiken 
van Social Media en dergelijke. 
 
 



Activiteiten 
FC Burgum kent inmiddels een enthousiast activiteitenteam. Dit team heeft in de eerste coronagolf 
maar liefst twee online bingo’s georganiseerd. De reacties onder de leden en niet-leden waren 
overweldigend. Bovendien compenseerde de opbrengsten van deze bingo’s een deel van onze 
kantine omzetderving. Een compliment aan dit enthousiaste team! Tevens is dit activiteitenteam ook 
gestart met “het draaiend rad” in het sportcafé op zaterdagmiddagen. 
 
 
Slotwoord 
Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder voetbalseizoen. Vanzelfsprekend zijn wij enorm 
ingenomen met de grote groep vrijwilligers en actieve leden binnen FC Burgum 
Geen enkele club kan zonder vrijwilligers en we beseffen dan ook al te goed, dat het lang niet altijd 
vanzelfsprekend is. Zonder onze trouwe aanhang is het absoluut onmogelijk om iedere week 
opnieuw wedstrijden te organiseren. 
Onze dank aan de vele vrijwilligers en commissieleden die ook dit seizoen weer een geweldige 
bijdrage hebben geleverd. 
 
Tot slot wil ik namens het bestuur al onze leden en vrijwilligers een sportief en succesvol voetbal 
seizoen 2021/2022 toewensen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


