
 

 

 Jaarverslag secretaris FC Burgum seizoen 2021/2022 

 

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 is een fusie voetbalvereniging en is formeel op 1 juli 2019 opgericht met ongeveer 750 
leden.   
Onze kernwaarden zijn Hart voor de Club, Hart voor de Sport en Hart voor de omgeving.  
De vereniging kent daarnaast ruim 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. Daarnaast is FC Burgum eigenaar van de Lytse Westermar. Dit is een gebouw van 
waaruit de wekelijkse onderhoudswerkzaamheden wordt verricht door vrijwilligers.  
 
Exploitatie sportcafé 
Ons kantineteam (kernteam) heeft de samenwerking met zaalsportverenigingen om de barbezetting 
te organiseren. 
Deze afspraken zijn 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. 
 
Voetbal Zaken 
Voetbal Zaken heeft gezorgd dat de faciliteiten om te kunnen voetballen zo goed mogelijk waren 
georganiseerd. Binnen Voetbal Zaken is veel energie gestoken in het zoeken en aanstellen van 
trainers en andere kaderleden voor de voetbalteams in alle leeftijden, zowel bij vrouwen/meisjes als 
bij heren/jongens. 
 
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. De sponsorcommissie is bezig om nieuwe vormen 
van sponsering te zoeken, zoals het gebruiken van Social Media en dergelijke. Onlangs is de jaarlijkse 
presentatiegids gepresenteerd, dat samen met het communicatieteam is gemaakt. 
 
Activiteiten 
FC Burgum kent inmiddels een enthousiast activiteitenteam. Dit team heeft in het afgelopen seizoen 
weer de nodige gezellige avonden georganiseerd.  
 
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 al te goed, dat het lang niet altijd 
vanzelfsprekend is dat vrijwilligers zich inzetten voor onze mooie club. Zonder onze trouwe aanhang 
is het 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 
voetbalseizoen 2022/2023 toewensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


