
 

 
Notulen voorjaarsledenvergadering 17 juni 2022 
 
Aanwezig: Het volledige bestuur en zie presentielijst 
 
Afwezig met kennisgeving: Arjen Bootsma, Piet Dijkman, 
Harke Bekkema, Henk Hoekstra, Pieter Schols, Jan Wijnsma. 

 

            

 

1. Opening: Dirk opent de vergadering om 20.00 uur.  

2. Vaststellen agenda: De agenda wordt goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen ingekomen stukken. Geeske geeft aan 

wie deze vergadering niet aanwezig zijn 

4. Notulen ledenvergadering 4 maart 2022:  

• Tjeerd de Jong vraagt naar een antwoord op de vraag van Wilt Dijk over de Poiesz 
actie. Waarom hebben we hier als FC Burgum niet aan meegedaan? Dirk geeft uitleg 
hoe het komt dat we niet meegedaan hebben aan de Poiesz actie. Tjeerd geeft aan dat 
hij hier wel moeite mee heeft. Waarom beslist de Jumbo of we wel of niet meedoen 
met de actie? Chris geeft aan dat we ons niet actief hebben aangemeld. Bovendien 
moeten we dan ook nog ingeloot worden voor deelname. 

5. Bestuurszaken: 

• Afscheid Richard van der Vliet: Er wordt deze vergadering afscheid genomen van 
Richard als penningmeester. Richard wordt benoemd tot lid van verdienste. Richard 
krijgt een cadeaubon en bloemen.  

• Benoemen Mark Kruisselbrink: Mark wordt benoemd tot penningmeester.  

6. Actuele financiële situatie:  

• Richard neemt de ALV mee in de financiële situatie. De kosten zijn wat hoger 
uitgevallen. Onze inkomsten zijn door corona lager uitgevallen dan verwacht, vooral 
de kantine-inkomsten. De gasprijzen zijn gestegen. We zijn een gezonde vereniging. Er 
staan reserves op de bank.  

7. Begroting 2022/2023:  

• Mark geeft een toelichting op de begroting voor komend seizoen. De 
kantineopbrengst is hoger begroot. De kosten van gebruik boxen in oude 
accommodatie BCV zijn hoog. Dit zit in de hoge gasprijzen. Het is de bedoeling dat 
deze boxen zo min mogelijk nog gebruikt gaan worden.  

8. Stand van zaken accommodatie:  

• Dirk vertelt hoe het komt met de accommodatie. De projectontwikkelaar is in gesprek 
met de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. FC Burgum is hierbij 
aangehaakt. We willen graag verlichting op veld 4 en 5. Gemeente wil nog uitzoeken 
hoe het zit met de geluidsoverlast. Bebouwing moet minimaal 30 meter vanaf het 
veld, zit nu op 20 meter. Veld 3 krijgt groot onderhoud. Dit gebeurt vanaf 4 juli. Dan 
kan het veld zoals het nu staat niet gebruikt worden tot december 2022. Tot die tijd 
kunnen we veld 6 en 7 nog gebruiken.  

• René Procee vraagt of het oude veld achterin waar de barakken stonden ook weer 
gebruikt kan worden. Dit kan niet. Dit is inmiddels van de gemeente.  



• Lytse Westermar: Deze is klaar. Water is afgelopen week aangesloten. Qua elektriciteit 
zijn er nog een paar kleine dingen die geregeld moeten worden.  

9. Voetbaltechnische zaken:  

• Ate geeft uitleg hoe het afgelopen seizoen is verlopen met Voetbal Zaken. Een seizoen 
waarin veel blessureleed was door de hele club. Maar waar weer gevoetbald kon 
worden na corona. Scheve competities. Kampioenschappen die gevierd konden 
worden, maar ook de degradatie van het eerste team bij de mannen. 

• Het team van Voetbal Zaken ziet er voor komend seizoen als volgt uit: 
- Voorzitter Voetbal Zaken:                    Ate Ritsma 
- Commissielid Zaterdag:                        Henk Hoekstra 
- Commissielid Zondag/35+ en 45+:     Bas van Nikkelen Kuyper 
- Commissielid dames:                            Vacant 
- Commissielid meisjes:                           Luc Holwerda 
- Commissielid bovenbouw jongens:    Jan Wijnsma en Heinze de Boer 
- Commissielid middenbouw jongens: Wietze Drost en vacature 
- Commissielid onderbouw jongens:    Bart van Rijn en Ronald van der Heijden 
- HJO bovenbouw:                                   Harke Bekkema 
- HJO onderbouw:                                   Kayin Kleefstra 

• Kayin Kleefstra is de nieuwe HJO van FC Burgum. Kayin stelt zichzelf voor.  
 

10. Rondvraag:  

• Tjeerd:  
- Tjeerd vertelt dat hij als scheidsrechter best weleens agressief benaderd is. Hier is 

een gesprek over geweest. Er is toegezegd dat er actie ondernomen zou worden 
hoe we als club onze vrijwilligers kunnen beschermen? Dirk geeft aan dat we ons 
als bestuur verantwoordelijk voelen voor onze vrijwilligers. JH van Algemene 
Zaken is bezig met een vrijwilligersbeleid. Niet wachten tot beleid er is. Altijd 
melden bij het bestuur of commissielid van dienst.  

- Tassenrek is nu weg, is nu een koffiecorner. Tassen worden nu in de hal gezet. 
Tassenrek komt in de hal.  

• Taeke van der Meulen:  
- 1x per 2 weken is hier vele jonge jeugd. Kunnen we als bestuur iets faciliteren 

waar deze jeugd kan spelen.  
- Entree kan dit ook anders. We verspelen nu geld. Het is een open sportpark. Lastig 

om entree te heffen. Dan moet je plekken afsluiten. Dat is niet de visie van het 
sportpark.  

• Eddie Sprietsma:  
- Wat zijn de beweegredenen dat de busregeling van 50 km naar 75 km gegaan?  

• Age Tolman: 
- Hoe zijn we voorbereid op calamiteiten op het veld, bijvoorbeeld een hartaanval 

op de velden. Als bestuur zijn we bezig om te inventariseren wie BHV of EHBO 
heeft en wie dit eventueel wil volgen.  

• Sjoerd Hoekstra:  
- Er komen nieuwe spelers van buitenaf terug naar FC Burgum. De huidige spelers 

van het eerste hebben hun stinkende best gedaan. Moeten die ervoor wijken? Ate 
geeft aan dat dit aan de trainer/coach is van de selectie.  

11. Sluiting: Sluiting van 21.35 uur 

 


