Notulen Algemene Voorjaars ledenvergadering 28
juni 2021.
Aanwezig: Zie presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Jan van Arkel, Sietse van
der Meer, Teake van der Meulen.

1. Opening: Dirk van der Woude opent de vergadering om 20.00 uur.
• De vergadering wordt gestart met 1 minuut stilte.
• Daarna wordt een kort durend filmpje getoond over de groep vrijwilligers va de
MOP/VOP.
2. Vaststellen agenda: Agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen ledenvergadering 7 december 2021:
• Na aanleiding van de vraag van Bokke de Groot of Walking Football te realiseren is bij
de FC Burgum. Het bestuur heeft Bokke de Groot gevraagd om dit nader te
onderzoeken. Hij gaat dit samen met Sjoerd Hoekstra oppakken om te kijken of het
mogelijk is om dit te realiseren.
5. Bestuurszaken:
• Jacqueline Boersma neemt afscheid van het bestuur. Zij krijgt een diner bon en een
bos bloemen.
• Anja de Jong-Tilkema neemt zitting in het bestuur voor communicatie. Zij krijgt een
bos bloemen
• Jannie Elzinga wordt benoemd als eerste Lid van Verdienste van de FC Burgum. Jannie
krijgt een aandenken, een oorkonde en een bos bloemen.
6. Actuele Financiële situatie:
• Richard neemt ons mee in de actuele financiële situatie van de FC Burgum.
• Hoe hebben we afgelopen jaar gedraaid als vereniging? Richard legt uit hoe we
gedraaid hebben als vereniging ten opzichte van de begroting van 2020-2021.
• Vragen: Tjeerd de Jong vraagt wat de constructie is over de Nije Westermar. Kantine,
Bestuurskamer, Algemene ruimte, 4 boxen, zijn van de FC Burgum. Hoe zit dat met het
dak?
• Het antwoord luidde: Er komt een VVE. De verdeling is 20/80. Gemeente betaald 80%
en wij als FC Burgum 20%.
7. Begroting 2021/2022:
• De begroting voor 2021/2022 wordt getoond.
• Het baten en lasten overzicht wordt doorgenomen.
8. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen:
• Jan Harmen legt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uit en wat dit inhoudt
voor ons als bestuur.

•
•

Jan Harmen en Geeske zijn hier mee bezig om dit uit te werken
Voor deze wet moeten de statuten nog enigszins aangepast. Deze moeten dan door de
ALV worden goedgekeurd.
9. Vrijwilligersbeleid:
• Richard de Boer en Willem Vlietstra nemen ons mee over het vrijwilligersbeleid van de
FC Burgum. Er wordt gewerkt aan de hand voor 3 pijlers. Dit zijn Beheren,
Binden/Waarderen en Werven.
• Er is een belronde geweest onder leden/betrokkenen van FC Burgum om nieuwe
vrijwilligers te werven. Dit heeft nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
10. Stand van zaken accommodatie:
• Dirk verteld hoe de stand van zaken is over de accommodatie
• Er wordt op dit moment gebouwd aan de Lytse Westermar.
• De stellage waar de sponsorborden inhangen worden aangepast door Anthea.
• De boxen van de oude accommodatie worden nog gebruikt.
• Gooitzen Koopmans vraagt wat er gaat gebeuren met “Us Ald Box”? Mocht iemand
hier ideeën voor hebben geef het dan aan bij het bestuur.
• Er komt nog een officiële opening. Datum is nog niet bekend.
• Jaap Kingma vraagt of er ook nog reclameborden op veld 2 geplaatst worden? Dit is
mogelijk voor een gereduceerd tarief, aldus de sponsorcommissie.
• Jurjen Douwes vraagt of de oude ingang ook dicht kan. In het kader van een open
sportpark wordt dit open gehouden.
• Harm Haven geeft aan dat de jeugd over het plat dak loopt. Hoe gaan we dit
oppakken? Er wordt vanuit de leiders en trainers al aandacht aan gegeven.
11. Voetbal Technische Zaken:
• Ate Ritsma verteld over de stand van zaken bij Voetbal Zaken. Het was het kortste
seizoen ooit. Dit alleen wat voetballen betreft. Op de achtergrond ging wel normaal
door. Er werd verwacht dat er een waterval aan opzeggingen zou komen. En
uiteindelijk zijn dit er ook nog wel ongeveer 60 geworden. Leden zijn hun zaterdag
anders gaan invullen. Gelukkig zijn er bijna evenveel leden voor terug gekomen.
• Qua trainers en leiders zijn er een groot aantal vrijwilligers nodig. Hier zit veel tijd in
om de teams goed te bemensen. Voor 90% is dit voor het komende seizoen rond. De
laatste plekken moeten de komende weken nog worden ingevuld.
• Sieds Bosma vraagt hoeveel van de 60 die bedankt hebben zijn gestopt door Corona?
Daar zal een gedeelte tussen zitten die hierdoor inderdaad gestopt zijn. Maar hoeveel
exact weten we niet.
• Hoeveel teams zijn er op dit moment: Senioren heren 7 teams, Senioren dames 3
teams, 35+ en 45+ 6 teams, Junioren(JO13-JO19) 12 teams, Meisjes 6 teams,
Pupillen(JO7-JO12) 17 teams en kabouters ongeveer 20 leden.
• Komend seizoen hebben we een samenwerking met VV Noardburgum bij de MO15.
VV Noardburgum had 12 MO15 meisjes en wij hadden teveel voor 1 team MO15.
Samengevoegd kunnen eer nu 2 MO15 teams voetballen. Dit team wordt nu de
MO15-2. Gaandeweg het seizoen moeten we kijken hoe deze samenwerking gaat.
• Nieuw is komend seizoen een MO11 team.
• Wat is er afgelopen seizoen in Corona tijd allemaal georganiseerd: Heel veel
onderlinge wedstrijden, oliebollen toernooi voor de jeugd, mix wedstrijden
(Jongens/meisjes)(Dames/Jongens), 12 juni Senioren eind toernooi en de Regio Cup
voor jeugd tot en met O17.
• Van Fusieplan naar beleidsplan: Dirk legt uit dat we als FC Burgum naar een
beleidsplan toewerken. Hierbij krijgen we als bestuur ondersteuning van Fokke
Boersma en Bernard de Vries.

12. Rondvraag:
• Gauke Hayma: Wie kan allemaal bij de AED? Volgens Douwe Jan zit er geen code op en
kun je hem zo openen. Douwe Jan zoekt dit uit.
• Harm Haven vraagt hoe het zit met roken op het terras. We gaan naar een rookvrij
sportcomplex. Er moet een tijdelijke oplossing komen voor de rokers. Er is een gesprek
geweest met een groep mensen vanuit de vereniging over het rookbeleid. Beneden
mag er gerookt worden. Gemeente zou er voor zorgen dat er asbakken komen. Er
staan nu twee asbakken beneden.
• Dirk verteld over het concept Hûskeamer. Hoe vullen we dit in? Er wordt gewerkt
naar een activiteitenkalender. Zodat we ook aan de subsidievoorwaarden voldoen.
• De naam van het Sportcafé wordt: Sportcafé de Hûskeamer.
• Sieds Bosma vraagt of het waar is of er alleen nog maar met de pin betaald kan
worden. We willen als vereniging af van contant geld. Maar hoe vullen we dit in? Hier
wordt naar gekeken wat de opties hiervoor zijn. Bijvoorbeeld een pas van de FC
Burgum die je kan opwaarderen. Er wordt ook gekeken naar automaten.
• Harm Haven vraagt hoe het komt met de entree op de zaterdag. De entree wordt vaak
toch betaald door de gasten. Er is gesproken met Piet Dijkman hoe dit in te vullen. Er
komt een programmaboekje met lotnummer. Dit gaat nog wel contant.
• Richard legt uit dat er een nieuw kassasysteem komt. Er komen automaten voor snoep
of koffie.
13. Sluiting: 21.40 uur

